
                                                                                                                              
                    
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

АНЕКС 
 

НА 
 

Б  И  Л  Т  Е  Н 
 

 
Бр. 496 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГОДИНА   XLIII,  Битола,  14.07.2022 година 

 



 

 
Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола 
 

 
 
 
 
 

 
Одговорен уредник        М-р Офелија Христовска 
          Генерален секретар 
 
 

 
Редакциски одбор        Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор 
                                                    Економски факултет-Прилеп  
 

      Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор 
                                                    Факултет за биотехнички науки – Битола 
 
                                                    Проф. д-р Игор Неделковски, проректор 
                                                    Факултет за информатички и комуникациски  
                                                    технологии-Битола  
 
                                                     
 
                                                     
 
 
           
 
 
 
 
 
Уредник        Д-р Елена К. Ристоска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умножено на електронски печатар на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски” – Битола 



 

С О Д Р Ж И Н А 
 

 
 
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП 
 
Правилник за внатрешна организација на  Научниот институт за тутун - Прилеп,  
единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола 
Правилник за систематизација на работните места на Научниот институт за тутун – Прилеп, 
единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола 
 
 
 
 
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-ВЕЛЕС 
 
Правилник за внатрешна организација на Технолошко-технички факултет – Велес 
Правилник за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски” 
во Битола, Технолошко-технички факултет - Велес 
 



 1 

 
 

Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен 
весник на РМ“ број 27/2014, 199/2014 и 27/16, 35/2018, 198/2018, „Службен весник на РСМ“ бр. 
143/2019 и 14/2020), член 23 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ број 
82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 178/2021), член 49 став 2 од Статутот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола (март 2019) и член 34 став 5 точка 19 од 
Статутот на Научниот институт за тутун – Прилеп (пречистен текст, октомври 2021), Советот на 
Научниот институт за тутун - Прилеп, Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, на 
седницат одржана на ден 04.07.2022 година, донесе 
 
 

ПРАВИЛНИК  
за внатрешна организација на 

Научниот институт за тутун - Прилеп, единица на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола 

 
 
 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со Правилникот за внатрешна организација (во понатамошниот текст: Правилник) на 
Научниот институт за тутун - Прилеп, единица на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – 
Битола (во понатамошниот текст: Институтот) се уредуваат видот и бројот на организационите 
единици на Институтот, нивниот делокруг на работа по организационите единици, начините и 
формите на раководење.  
 

Член 2 
Графички приказ на организационата структура (органограм) на Институтот е даден како 

прилог на овој Правилник. 
 
 
 

II.  ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ  
 

Член 3 
За остварување на научно-истражувачката, апликативната, применувачката и 

високообразовната дејност на Институтот, согласно Статутот на Институтот, се организираат 
следниве основни организациони единици: 

1. Одделение за генетика, селекција и семеконтрола 
      - Лабораторија за контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија 
      - Лабораторија за растителни in vitro култури 
      - Ген банка за тутун и други индустриски култури 
2. Одделение за агротехника на тутунот 
      - Лабораторија за контрола на квалитетот на почва, вода, ѓубрива и растителен 

материјал 
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3. Одделение за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели 
 - Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата   
 - Ентомолошка лабораторија 
 - Фитопатолошка лабораторија 
 - Биолошка лабораторија 

4. Одделение за технологија и хемија на тутунот и тутунските производи. 
- Лабораторија за контрола на квалитетот на тутун и тутунски производи 
- Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина 

5. Оддел за производство на тутунско семе и тутун 
 

Член 4 
За вршење на стручно-административните работи се формира Стручна и 

административна служба која е организирана во: 
 
 Одделение за општи и правни работи 
 Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење. 

 
 
 
III.  ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ 
 

Член 5 
Во својот делокруг на работа, одделенијата како основните организациони единици 

ги вршат следните работи:  
- донесуваат научни програми за работа и ги усогласуваат со програмата за работа на 

институтот;  
- даваат иницијатива за организирање индивидуална и колективна научна работа;  
- ја унапредуваат и стимулираат научно-истражувачката, применувачката  и наставно-

образовната работа и помагаат за организирано поврзување и соработка со соодветни 
научни институции и организации;  

- изведуваат полски опити и лабораториски анализи во своите лаборатории за 
потребата на научно-истражувачката, образовната дејност и апликативната работа;  

- во своите лаборатории вршат испитувања, услуги или други активности  според 
овластувањата добиени од соодветните министерства и други институции; 

-  учествуваат во научно-истражувачки проекти;  
- издаваат извештаи за извршени контроли и анализи според добиените овластувања;  
- ги разгледуваат прашањата за изведување на научната, како и прашањата од интерес 

за наставната работа;  
- предлагаат студиски престој во земјата и странство;  
- се грижат за научното и стручно усовршување на научните работници, соработници и 

наставници;  
- му предлагаат на Советот и директорот испраќање на свои научни работници и 

соработници на разни симпозиуми, конференции, семинари, обуки и друго;  
- вршат и други работи од надлежност на своето одделение и Статутот на Институтот. 

 
Одделот за производство на тутунско семе и тутун како основна организациона 

единица, согласно Законот за семе и саден материјал, ја извршува производната дејност во 
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Институтот и е овластен за производство, доработка и дистрибуција на семенски материјал од 
тутун.  

Во делокругот на работа Одделот ги врши следниве работи:  
- ги разгледува и усогласува производните програми за производство на тутунско семе  

и тутун;   
- врши производство на расад за семенските насади и полски опити; врши 

производство на тутунско семе и тутун;  
- доработува тутунско семе;  
- го складира и чува семенскиот материјал во соодветен магацински простор, во 

согласност со законските прописи; 
- пакува и дистрибуира тутунско семе; 
- врши манипулација и проценка на тутунот од полските опити и врши и други работи 

предвидени со Статутот на Институтот. 
 

Член 6 
Стручната и административната служба на Институтот ги извршува работите и 

надлежностите кои се однесуваат на работите на подготвување и обработување на материјалите 
од правно-стручна природа, сметководствено-финансиски работи, планско–аналитички работи, 
јавните набавки,  управувањето со човечките ресурси, евиденција и статистика, работите на 
информатичкиот и на библиотечниот систем, издавачката работа, административно-деловни 
работи, водење архива, како и работите на чување на објектот, одржување и чување на 
просториите и други работи што според својата природа спаѓаат во надлежност на оваа Служба. 

Поконкретно, работите во Стручната и административната служба на Институтот се 
извршуваат во: 
1. Одделение за општи и правни работи, кое ги опфаќа работите и работни задачи кои се 
однесуваат на: 

 обезбедување усогласеност на документацијата со законските и подзаконските 
прописи и политики  за спроведуваање на одлуките на органите на Институтот 
кои се однесуваат на делокругот на работата на одделението;  

 изготвување предлози и давање иницијативи за решавање на одделни прашања 
и проблеми од делокруг на одделението; 

 соработување со другите раководители од институцијата и со раководни лица 
на соодветно ниво од други институции, за прашања од делокруг на 
одделението;  

 вршење контрола на евиденција во деловодните книги согласно законот за 
архивско работење;  

 вршење контрола на архивскиот материјал и негово соодветно складирање 
согласно законот за архивско работење, организирање и стручна подготовка  
на тековните дневни и неделни работни обврски на раководството;  

 организирање работата во библиотеката; 
 вршење превод на текстови од англиски на македонски јазик и обратно;  
 вршење лектура на пишувани текстови;  
 вршење симултан превод при посета на странци;  
 правење билтен со кратки резимеа од странски стручни книги и списанија;  
 преведување резимиња на англиски јазик на трудови кои се објавуваат во 

списанието „Тутун“ и други меѓународни списанија;  



 4 

 следење на излегувањето на нови книги и списанија и се грижи за набавка за 
потребите на библиотеката;  

 вршење превод на трудови од македонски на англиски јазик и обратно за 
списанието  “Тутун“; 

 работи поврзани со архивското и деловното работење на Институтот;  
 организирање и насочување на работата при изработка на правилниците за 

внатрешна организација и систематизација на работните места на Институтот; 
 следење на управувањето со човечките ресурси и законските и подзаконските 

надлежности во оваа област; 
 следење на областа на информатичко комуникациската технологија; 
 работи кои се однесуваат на чувањето на објектот, одржувањето и чувањето на 

просториите, одржување на хигиената и техничка исправност на инсталациите 
како и други работи што според својата природа спаѓаат во овие видови 
работи; 

 водење евиденција за моторните возила и се грижи за навремено регистрирање 
и сервисирање; 

 вршење курирски и поштенски работи. 
 

2.  Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење, кое ги опфаќа 
работите и работни задачи кои се однесуваат на: 

 обезбедување усогласеност на документацијата со законските и подзаконските 
прописи и политики  за спроведуваање на одлуките на органите на Институтот 
кои се однесуваат на делокругот на работата на одделението;  

 изготвување предлози и давање иницијативи за решавање на одделни прашања 
и проблеми од делокруг на одделението; 

 соработување со другите раководители од институцијата и со раководни лица 
на соодветно ниво од други институции, за прашања од делокруг на 
одделението;  

 спроведување на постапките за јавни набавки, подготовка и потпишување на 
договори за јавни набавки;  

 вршење пресметка на плата и изработка на Ф1 образец за плата за вработените 
во Институтот и врши соодветно книжење, како и изработува и доставува 
МПИН образец за плата до Управа за јавни приходи; 

 проверување исправност и веродостојност на пристигнати фактури во 
Институтот, како и проверка на други документи и прегледи;  

 вршење соодветни книжења на настанати финансиски промени по изводи за 
сметките на Институтот и извештаите  за настанатите промени од службените 
картици ,како и сметководствена евиденција на сите финансиски документи; 

 подготвување месечни пресметки за аконтација на данок на добивка, врши 
пресметка на годишен данок на добивка, подготвува и пресметува Данок на 
додадена вредност, електронски ги доставува до Управа за јавни приходи и 
врши соодветни книжења;  

 изработување пресметки и анализи врз основа на сметководствени податоци 
по барање на раководството на Институтот, како и завршни сметки со 
финансиско образложение за сметките на Институтот; 
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 изработување прегледи по доставени пресметки за обврската за уплата на 
процент од приходите на единиците, извршените уплати од единиците по 
сметки и вкупно, како и книжење на истите; 

 следење и примена на законската регулатива од областа на сметководственото 
и буџетското работење и финансиската контрола; 

 вршење аналитички и синтетички книжења по конта и ја проверува 
исправноста и комплетноста на сметководствените документи; 

 оформување налози за книжење и изготвува фактури и учествува во 
изготвување на периодични завршни сметки; 

 водење евиденција за основните средства и на нивна амортизација и 
ревалоризација; 

 вршење пресметување на амортизација и ревалоризација на долгорочните 
средства и ги книжи во материјалното книговодство; 

 изготвување на информации и извештаи за реализирани програми, проекти, 
договори и за извршувањето на буџетот и врши финансиска и материјална 
евиденција; 

 водење на финансиски средства од  постдипломски студии, научно 
истражувачка и апликативна дејност; 

 подготвување извештаи за доспеаните обврски на и ненеплатените 
побарувања; 

 тековно конфирмирање на побарувањата и и обврските со коминтентите на 
Институтот. 

 изготвување платни списоци за плата и надоместоци за вработените и врши 
исплата на истите; 

 водење евиденција на потрошувачки кредити и административни забрани за 
вработените; 

 подигање и исплатување пари и картички за гориво; 
 ракување со пари, вршење уплати и исплати во готово; 
 изготвување каса-прими и каса-исплати  
 водење касов извештај, картотека за личен доход и обр.М-4 за вработените; 
 издавање потврди за личен доход; 
 пополнување статистички извештаи за платите на вработените. 
 водење евиденција за основните средства, пресметува амортизација и 

ревалоризација; 
 изготвување на завршна сметка; 
 водење материјално книговодство на потрошен материјал; 
 усогласување на пописот со аналитичката  евиденција; 
 водење евиденција на ситниот инвентар; 
 ракување и чувањење на материјалите, ситниот инвентар и основните средства 

во магацинот; 
 примање и издавање материјал, ситен инвентар и основни средства од 

магацинот; 
 составувње и доставување приемници, испратници за материјали, ситен 

инвентар и основни средства до Одделението за сметководство, финансии, 
инвестиции и развој; 
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 водење магацинска картотека; 
 водење на пописот на материјалите и ситниот ивентар; 
 изготвување и чување реверси за повремено издавање на материјали, ситен 

инвентар и основни средства. 
 вршење набавка на материјали и инвентар по порачка од раководителите, а по 

одобрување од директорот и предавање во магацинот. 
 
 
 
IV.   НАЧИН И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ СО ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА 

 
Член 7 

Органи на управување на Институтот се: Советот и Директорот на Институтот. 
Директорот е раководен орган кој го претставува Институтот во земјата и странство, во 

согласност со Статутот на Универзитетот и Статутот на Институтот. 
Институтот има еден Заменик Директор. 
Раководител на Стручната и административна служба на Институтот е секретарот. 
 

Член 8  
За вршење на високообразовна дејност за студии од втор и од трет циклус, Институтот 

има Научен совет кој го сочинуваат лицата избрани во научни звања, кои учествуваат во 
изведувањето на наставата. 

 
Член 9 

Составот, надлежностите и начинот на работа на Советот и Научниот совет на 
Институтот, како и постапката за избор, мандатот и надлежноста на Директорот, се уредуваат со 
закон и Статутот на Универзитетот и на Институтот. 

 
Член 10 

Со основните организациони единици - одделенија раководи раководител на одделение, 
кој го назначува и разрешува Директорот на Институтот, за време од 3 години.  

Раководител на одделение е лице избрано во научно и наставно-научно звање, а доколку 
нема, се избира лице со соработничко звање. 

Раководителот на одделението за својата работа одговара пред Директорот и Советот. 
 

Член 11 
Со лабораторијата раководи раководител на лабораторија, назначен од Директорот на 

Институтот. 
Раководителот на лабораторијата за својата работа одговара пред Директорот на 

Институтот. 
 

Член 12 
 Со Одделот, како основна организациона единица, раководи раководител на Оддел, 
назначен од Директорот на Институтот. 

Раководителот на Одделот за својата работа одговара пред Директорот и Советот. 
 

Член 13 
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Со Стручната и административна служба раководи Секретарот на Институтот, во 
согласност со Закон, Статутот на Универзитетот и Статутот на Институтот.  

Секретарот на Институтот за својата работа е одговорен пред Директорот и Советот на 
Институтот. 

 
Член 14 

 Со Одделенијата во рамките на Стручната и административна служба на Институтот, 
раководи раководител на одделение. 

Раководителот на одделението за својата работа одговара пред Секретарот на 
Институтот. 

 
 
  
V.     ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 15 
Овој Правилник може да се изменува и дополнува на начин и постапка како и при негово 

донесување. 
 

Член 16 
Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за 

внатрешна организација Научниот институт за тутун - Прилеп бр. 01-199/1 од 14.03.2017 година 
и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на 
Научниот институт за тутун - Прилеп бр. 01-199/3 од 20.04.2017 година. 

 
Член 17 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот, 
а ќе се објави по добиената согласност од Министерството за информатичко општетство и 
администрација.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Директор, 
                                                                                                    Проф. д-р Валентина Пеливаноска 
 
 __________________________ 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ  НА ОРГАНИЗАЦИОНАТА СТРУКТУРА (ОРГАНОГРАМ) 
НА НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП  

 
 
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одделение за технологија и хемија 
на тутунот и тутунските 

производи 
- Лабораторија за контрола на квалитетот 

на тутун и тутунски производи  
- Лабораторија за контрола на 

автентичност и квалитет на тутунска 
суровина 

Одделение за генетика, 
селекција и семеконтрола 

- Лабораторија за контрола на квалитетот 
на семе од земјоделски растенија 

- Лабораторија за растителни in vitro 
култури 

- Ген банка за тутунот и други 
индустриски растенија 

Одделение за агротехника на 
тутунот 

- Лабораторија за контрола на квалитетот 
на почва, вода, ѓубрива и растителен 
материјал 

Одделение за заштита на тутунот 
од болести, штетници и плевели 

- Лабораторија за контрола на здравјето 
на растенијата 

- Ентомолошка лабораторија 
- Фитопатолошка лабораторија 
- Биолошка лабораторија 

Одделение за општи и правни 
работи 

ОСНОВНИ 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА 
СЛУЖБА  

Оддел за производство на  
тутунско семе и тутун 

НАУЧЕН СОВЕТ 

СОВЕТ 

ДИРЕКТОР на Институтот 

Одделение за финансиско, 
сметководствено и материјално 

работење 
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Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018 и 198/2018, и „Службен весник 
на РСМ“ бр.143/2019 и 14/2020), членовите 23 и 160 од Законот за високото образование 
(„Службен весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 178/2021), член 
49 став 2 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола (март 2019) и 
член 34 став 5 точка 19 од Статутот на Научниот институт за тутун – Прилеп (пречистен 
текст, октомври 2021), Советот на Научниот институт за тутун - Прилеп, Универзитетот 
„Св. Климент Охридски” – Битола, на седницата одржана на ден 04.07.2022 година, донесе 

  
 

ПРАВИЛНИК 
за систематизација на работните места  

на Научниот институт за тутун – Прилеп, единица на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола 

 
 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со Правилникот за систематизација на работните места на Научниот институт за 

тутун – Прилеп, единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски”-Битола (во 
понатамошниот текст: Правилник), се утврдуваат вкупниот број на вработени, распоредот, 
шифрите, називите и описот на наставно-научните, научните и соработничките звања 
односно работните места по организациони единици и  посебните  услови потребни за 
извршување на работите и задачите на одделните работни места. 

 
Член 2 

Вработени во Институтот се: 
1. лица избрани во научни, наставно-научни и соработнички звања, кои вршат 

научно-истражувачка, апликативна, применувачка и високообразовна дејност 
(во понатамошниот текст: наставен кадар), 

2. лица вработени во Одделенијата и Одделот, во Стручната и административната 
служба и како помошно-техничките лица (во понатамошниот текст: 
ненаставен кадар). 

Правата, обврските и одговорностите на наставниот кадар се уредуваат со Законот 
за високото образование, Законот за научно-истражувачката работа, статутите и другите 
акти на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола и на Институтот, општите 
прописи за работните односи, со колективен договор и со овој Правилник. 

Правата, обврските и одговорностите на ненаставниот кадар се уредуваат со 
одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор, статутите и другите акти на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола и на Институтот, општите прописи за 
работни односи, со колективен договор и со овој Правилник. 
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Член 3 
Работните задачи и обврски утврдени со овој Правилник се определуваат согласно 

со нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност, 
одговорност и други услови за нивно извршување и претставуваат основа за вработување 
и распоредување на вработените на Институтот по работни места.   

 
Член 4 

Овој Правилник е составен од: 
 Дел 1: Работни места на наставен кадар;  
 Дел 2-1: Работни места на ненаставен кадар (вработени во Одделенијата и 

Одделот),  
 Дел 2-2: Работни места на ненаставен кадар (вработени во Стручната и 

административна служба и помошно-технички лица).  
Табеларниот преглед (работната карта) на работните места по организациони 

единици е составен дел на овој Правилник. 
 

 
 

 
- ДЕЛ 1 – 

 
  

II. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НАСТАВНИОТ КАДАР  
 

Член 5 
Во овој дел од Правилникот се утврдени и опишани вкупно 4 работни места на 

наставен кадар, со предвидени 13 извршители (развојна компонента), од кои пополнети 
се  12  извршители, a распоредени на следниве работни места: 

 

 

Табеларен преглед  
на работни места на наставен кадар  

Научни / Наставно-научни  
и Соработнички звања 

Систематизирани 
Извршители 

Пополнети 
Извршители 

Ниво А1 
Научен советник /  
Редовен професор              

6 5 

Ниво А2 
Виш научен соработник / 
Вонреден професор  

4 4 

Ниво А3 
Научен соработник /  
Доцент  

2 2 

Ниво В1 
Асистент  1 1 

ВКУПНО:  13 12 
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- ДЕЛ 2 – 

 
 

III. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НЕНАСТАВНИОТ КАДАР   
 

Член 6 
 Во овој дел од Правилникот се утврдени и опишани вкупно 29 извршители и тоа:            
19 извршители кои се вработени во Одделенијата и Одделот, 7 извршители во Стручната и 
административна служба и 1 извршител помошно-техничко лице (ненаставен кадар), 
распоредени по организациона единица во согласност со Правилникот за внатрешна 
организација на Институтот, од кои се пополнети вкупно 24 извршители.   

 
Член 7 

Во овој дел од Правилникот се утврдени и опишани 19 извршители вработени во 
Одделенијата и Одделот (ненаставен кадар) распоредени по организациони единици 
согласно Правилникот за внатрешна организација на Институтот, од кои се пополнети                    
16 извршители. 

Работните места се распоредени на следниот начин: 
 

 
Член 8 

Во овој дел од Правилникот се утврдени и опишани 9 извршители во Стручната 
и административна служба (ненаставен кадар), распоредени во две одделенија 
согласно Правилникот за внатрешна организација на Институтот, од кои се пополнети 7 
извршители. 

Табеларен преглед на работни места  
на ненаставен кадар од Одделение и Оддел 

Ниво Систематизирани 
Извршители 

Пополнети 
Извршители 

ОДДЕЛЕНИЕ 
Категорија В 

Ниво В1 2 1 

Категорија Г 
Ниво Г3 7 6 

ОДДЕЛ 
Категорија В 

Ниво В1 1 1 

             Категорија Г 

Ниво Г3 1 1 

Категорија А (помошно технички лица) 

Ниво А01 8 7 

ВКУПНО: 19 16 
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Работните места се распоредени на следниот начин: 
 

 
Член 9 

Во овој дел од Правилникот е утврден и опишан 1 извршител како помошно-
техничкo лицe, распореден во одделението согласно Правилникот за внатрешна 
организација на Институтот, од кои е пополнето со 1 извршител. 

Работното место се распоредени на следниот начин: 

 
 
IV.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
 

Член 10 
 Наставниот кадар на Институтот треба да ги исполнува општите услови утврдени 
со Законот за научно-истражувачка работа и Законот за високото образование, како и 
посебните услови утврдени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, наведени во Табеларниот преглед на 
работните места (работната карта-Прилог 1-наставен кадар). 
 

Член 11 
Вработените од ненаставниот кадар на Институтот треба да ги исполнуваат 

следниве општи услови за пополнување на работното место:  
- да се државјани на Република Северна Македонија,  

Табеларен преглед на работни места  
на стручно административен кадар - ненаставен кадар 

 
Ниво 

Систематизирани 
Извршители 

Пополнети 
Извршители 

Категорија А 
Ниво А2  1 1 

Категорија Б 
Ниво Б4  2 1 

Категорија В 
Ниво В1 2 2 

Категорија Г 
Ниво Г1 4 3 

ВКУПНО: 9 7 

Табеларен преглед на работно место на помошно-технички лица  

 Систематизирани 
Извршители 

Пополнети 
Извршители 

            Категорија А 
Ниво А 01 1 1 

   ВКУПНО: 1 1 
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- активно да го користат македонскиот јазик,  
- да се полнолетни,  
- да имаат општа здравствена способност за работното место, 
- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност.  
 
Посебни услови по категории 

Член 12 
Раководното лице од категорија А, односно Секретарот на Институтот, треба да ги 

исполнува следниве посебни услови за пополнување на работното место:  
а) стручни квалификации 
- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и 

најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
б) работно искуство 
- најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две 

година на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет 
години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно 
работно место во приватен сектор. 

в) општи работни комптенции (напредно ниво) 
- раководење, 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- стратешка свест, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции: 
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски);  
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 
Член 13 

Раководните лица од категоријата Б на Институтот треба да ги исполнуваат 
следниве посебни услови за пополнување на работното место:  

а) стручни квалификации за сите нивоа 
- за сите нивоа, ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен 
VII/1 степен. 

б) работно искуство 
- за нивото Б4, најмалку четири години работно искуство во струката од кои 

најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест 
години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно 
работно место во приватен сектор. 

 в) општи работни компетенции (напредно ниво) за сите нивоа 
- раководење, 
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- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- стратешка свест, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции 
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски),  
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.  
- положен испит за административно управување. 

 
Член 14 

Лицата од категоријата В на Институтот треба да ги исполнуваат следниве 
посебни услови за пополнување на работното место:  

а) стручни квалификации 
- за нивото В1- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 
VII/1 степен, 

- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен, односно VI степен. 

б) работно искуство 
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката, 
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката. 

в) општи работни комепетенции (средно ниво) за сите нивоа 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- стратешка свест, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции  
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски),  
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 
Член 15 

Лицата од категоријата Г на Институтот треба да ги исполнуваат следниве 
посебни услови за пополнување на работното место:  

а) стручни квалификации за сите нивоа 
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- за сите нивоа стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV 
според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити 
според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование. 

б) работно искуство 
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 
- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката или 
- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката. 
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката. 

в) општи работни комепетенции (почетно ниво) за сите нивоа 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции за сите нивоа 
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски),  
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 
Член 16 

Помошно-техничките лица на Институтот треба да ги исполнуваат следниве 
посебни услови за пополнување на работното место: 

а) Стручни квалификации:  
- ниво на квалификации I според Македонската рамка на квалификации и 

стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку 
основно или средно образование. 

б) работно искуство: 
  -      со или без работно искуство. 
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ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НАСТАВНИОТ КАДАР -ДЕЛ 1 
 

Реден број:  1 
Шифра: ОБН 03 02 АО1 001      
Ниво: А/A01 
Назив на работното место: Научен советник / Редовен професор   
Звање на работното место: Научен советник / Редовен професор   
Број на извршители: 6 (шест) 

Вид на образование:  Растително производство - 403  
 Заштита на растенијата - 402  
 Наука за земјиштето и хидрологија - 401  
 Технологија на прехрамбени производи - 221 
 Биологија - 102 

Други посебни услови: Согласно со Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“-Битола 

Работни цели: Остварување научно-истражувачката, апликативната, 
применувачката и високообразовната дејност 

Работни задачи и обврски: - самостојно вршат работи поврзани со образовната и 
научно-истржувачката дејност со висок степен на 
креативност и одговорност; 

- планираат и предлагаат научно-истражувачки 
проекти од својата област, носители се на научни 
проекти и теми од интерес за науката и 
унапредување на стопанството, изготвуваат 
годишни и завршни извештаи за својата работа по 
научни проекти и теми; 

- поставуваат научни и стручни опити и учествуваат 
во реализација на истите; 

- даваат упатства и учествуваат во аналитичко-
техничкото оформување на резултатите од 
испитувањата; 

- учествуваат во реализација на Планот за научно-
истражувачката, образовната и апликативната 
дејност на Институтот; 

- вршат контрола, експертизи и сл. од својата 
специјалност, предвидени со законските прописи и 
Статутот на Институтот; 

- резултатите од својата научна и стручна работа  ги 
презентираат на јавноста преку научни и стручни 
трудови, на конгреси, симпозиуми, советувања и др.  
научни и стручни собири и ги објавуваат во научни 
гласила, објавување научно-стручни трудови и 
вршење стручно-апликативна дејност, создаваат 
сорти, хибриди и сл; 

- учествуваат во вршење стручно-апликативна 
дејност; 

- следат домашна и странска научна и стручна 
литература; 
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- учествување во комисии за оценка и одбрана на 
магистерски и докторски теми, како и во работата 
на органите, комисиите и другите работни тела на 
Институтот; 

- вршат и други научно-истражувачки, образовни и 
апликативни задачи од својата област по налог на 
директорот. 

Одговара пред: Директорот на Институтот, Советот и раководителот на 
Одделение 

 
 
 
Реден број:  2  
Шифра: ОБН 03 02 АО2 001 
Ниво: А/А02 
Назив на работното место: Виш научен соработник /  Вонреден професор  
Звање на работното место: Виш научен соработник /  Вонреден професор 
Број на извршители: 4 (четири) 

Вид на образование:  Растително производство - 403  
 Заштита на растенијата - 402  
 Наука за земјиштето и хидрологија 401  
 Економски науки  503 
 Хемија 107 

Посебни услови: Согласно со Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“-Битола 

Работни цели: Остварување научно-истражувачката, апликативната, 
применувачката и високообразовната дејност 

Работни задачи и обврски: - самостојно вршат работи поврзани со образовната и 
научно-истржувачката дејност со висок степен на 
креативност и одговорност; 

- планираат и предлагаат научно-истражувачки проекти 
од својата област, носители се на научни проекти и 
теми од интерес за науката и унапредување на 
стопанството, изготвуваат годишни и завршни 
извештаи за својата работа по научни проекти и теми; 

- поставуваат научни и стручни опити и учествуваат во 
реализација на истите; 

- даваат упатства и учествуваат во аналитичко-
техничкото оформување на резултатите од 
испитувањата; 

- учествуваат во реализација на Планот за научно-
истражувачката, образовната и апликативната дејност 
на Институтот; 

- вршат контрола, експертизи и сл. од својата 
специјалност, предвидени со законските прописи и 
Статутот на Институтот; 

- резултатите од својата научна и стручна работа  ги 
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презентираат на јавноста преку научни и стручни 
трудови, на конгреси, симпозиуми, советувања и др. 
Научни и стручни собири и ги објавуваат во научни 
гласила; 

- учествуваат во вршење стручно-апликативна дејност; 
- следат домашна и странска научна и стручна 

литература, создаваат сорти, хибриди и сл.; 
- учествување во комисии за оценка и одбрана на 

магистерски и докторски теми, како и во работата на 
органите, комисиите и другите работни тела на 
Институтот, вршат и други научно-истражувачки, 
образовни и апликативни задачи од својата област по 
налог на директорот. 

Одговара пред: Директорот на Институтот, Советот и раководителот на 
Одделение 

 
 
 
Реден број:  3 
Шифра: ОБН 03 02 АО3 001     
Ниво: А/А03 
Назив на работното место: Научен соработник / Доцент  
Звање на работното место: Научен соработник / Доцент 
Број на извршители: 2 (два) 

Вид на образование:  Растително производство - 403  
 Заштита на растенијата - 402  
 Наука за земјиштето и хидрологија 401  
 Oрганизациони науки и управување ( менаџмент ) - 506  
 Хемија - 107 

Посебни услови: Согласно со Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“-Битола 

Работни цели: Остварување научно-истражувачката, апликативната, 
применувачката и високообразовната дејност 

Работни задачи и обврски: - самостојно вршат работи поврзани со образовната и 
научно-истржувачката дејност со висок степен на 
креативност и одговорност, изготвуваат годишни и 
завршни извештаи за својата работа по научни проекти 
и теми; 

- планираат и предлагаат научно-истражувачки проекти 
од својата област, носители се на научни проекти и 
теми од интерес за науката и унапредување на 
стопанството; 

- поставуваат научни и стручни опити и учествуваат во 
реализација на истите; 

- даваат упатства и учествуваат во аналитичко-
техничкото оформување на резултатите од 
испитувањата; 

- учествуваат во реализација на Планот за научно-
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истражувачката, образовната и апликативната дејност 
на Институтот; 

- вршат контрола, експертизи и сл. од својата 
специјалност, предвидени со законските прописи и 
Статутот на Институтот; 

- резултатите од својата научна и стручна работа ги 
презентираат на јавноста преку научни и стручни 
трудови, на конгреси, симпозиуми, советувања и др. 
научни и стручни собири и ги објавуваат во научни 
гласила; 

- следат домашна и странска научна и стручна 
литература, создаваат сорти, хибриди и сл.; 

- учествуваат во вршење стручно-апликативна дејност; 
- учествување во комисии за оценка и одбрана на 

дипломски, магистерски и докторски теми, како и во 
работата на органите, комисиите и другите работни 
тела на Институтот, вршат и други научно-
истражувачки, образовни и апликативни задачи од 
својата област по налог на директорот. 

Одговара пред: Директорот на Институтот, Советот и раководителот на 
Одделение 

 
 
 
 

Реден број:  4 
Шифра: ОБН 03 02 ВО1 001      
Ниво: В/В01 
Назив на работното место: Асистент  
Звање на работното место: Асистент 
Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование:  Хемија -107 
 Растително производство – 403 

Посебни услови: Согласно со Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“-Битола 

Работни цели: Остварување научно-истражувачката, апликативната, 
применувачката и високообразовната дејност 

Работни задачи и обврски: - Активно се вклучува во извршување на задачите од 
областа на науката, образованието и апликацијата во 
рамките на дејноста на одделението, лабораторијата и 
Институтот 

- Учествува во изведувањето на опитите, вршат анализи 
обработуваат податоци за извештаи, научни и стручни 
трудови 

- Учествуваат во стручната контрола и издаваат 
потребна документација 

- Следат домашна и странска научна и стручна 
литература и др, 
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- учествување во научно-истражувачки и апликативни 
проекти; 

- презентирање резултати од научноистражувачката и 
апликативната работа на конференции, симпозиуми, 
конгреси, семинари и сл.; 

- објавување научно-стручни трудови; 
- учествување во работата на органите, комисиите и 

другите работни тела на Институтот. 
Одговара пред: Директорот на Институтот, Советот и раководителот на 

Одделение 
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ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НЕНАСТАВНИОТ КАДАР - ДЕЛ 2-1 
(вработени во Одделенијата и Одделот) 

 
 
1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЈА И СЕМЕКОНТРОЛА 
 
Реден број:  5 
Шифра: ОБН 01 02 В01 018 
Ниво: В1 
Назив на работно место: Советник за обезбедување квалитет  
Звање на работно место: Советник за обезбедување квалитет  
Број на извршители: 2  (два)  

Вид на образование: 
Наука за земјиштето и хидрологија / Заштита на растенија / 
Растително производство  

Други посебни услови:  

Работни цели: 

Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка, производна и апликативна поддршка. 

Работни задачи и обврски: - учествува во работата на научните и стручните 
активности од дејноста на одделението/одделот; 

- Учествува во работата за изведување на полски опити, 
манипулација и заштита на тутунот во полски и 
магацински простори; 

- може да врши лабораториски испитувања, обработка на 
податоци од испитувања д областа и програмата за 
работа во одделението; 

- извршува и други работи по налог на раководителот; 
- Учествува во работата на одделението/одделот; 
- Учествува во подготовка на годишен извештај за 

работата на одделението/одделоткој се доставува до 
органите на Институтот. 

Одговара пред: 
Раководителот на Одделението за генетика, селекција и 
семеконтрола 

 
 
Реден број: 6 
Шифра: ОБН 0102  Г03 011  
Ниво: Г3 
Назив на работно место: Лаборант III / Референт лаборант  
Звање на работно место: Лаборант  
Број на извршители: 2  (два) 
Вид на образование: Виша или гимназија или средно стручно обраование 
Други посебни услови:  

Работни цели: 

Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка, производна и апликативна поддршка. 

Работни задачи и обврски: - помага  во поставување и изведување на опити од 
дејноста на одделението/одделот/лабораторијата; 
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- помага во вршењето анализи под раководство на 
носителот на научните проекти од дејноста на 
одделението и лабораторијата;  

- помага  во обработката на податоците од опитите, 
анализите, стручните контроли; 

- помага при прибирањето и обработката податоци од 
опити по инструкции на непосредниот раководител 
односно носителот на научни и апликативни проекти, 
програми, договори. 

Одговара пред: 
Раководителот на Одделението за генетика, селекција и 
семеконтрола 

 
 
2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АГРОТЕХНИКА НА ТУТУНОТ 
 
Реден број: 7 
Шифра: ОБН 0102  Г03 011  
Ниво: Г3 
Назив на работно место: Лаборант III / Референт лаборант  
Звање на работно место: Лаборант  
Број на извршители: 2  (два) 
Вид на образование: Виша или гимназија или средно стручно обраование 
Други посебни услови:  

Работни цели: 

Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка, производна и апликативна поддршка. 

Работни задачи и обврски: - помага  во поставување и изведување на опити од 
дејноста на одделението/одделот/лабораторијата; 

- помага во вршењето анализи под раководство на 
носителот на научните проекти од дејноста на 
одделението и лабораторијата;  

- помага  во обработката на податоците од опитите, 
анализите, стручните контроли; 

- помага при прибирањето и обработката податоци од 
опити по инструкции на непосредниот раководител 
односно носителот на научни и апликативни проекти, 
програми, договори. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението за агротехника на тутунот 
 
 
 
3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ТУТУНОТ ОД БОЛЕСТИ, ШТЕТНИЦИ И ПРЕВЕЛИ 

 
Реден број: 8 
Шифра: ОБН 0102  Г03 011  
Ниво: Г3 
Назив на работно место: Лаборант III / Референт лаборант  
Звање на работно место: Лаборант  
Број на извршители: 2  (два) 
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Вид на образование: Виша или гимназија или средно стручно обраование 
Други посебни услови:  

Работни цели: 

Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка, производна и апликативна поддршка. 

Работни задачи и обврски: - помага  во поставување и изведување на опити од 
дејноста на одделението/одделот/лабораторијата; 

- помага во вршењето анализи под раководство на 
носителот на научните проекти од дејноста на 
одделението и лабораторијата;  

- помага  во обработката на податоците од опитите, 
анализите, стручните контроли; 

- помага при прибирањето и обработката податоци од 
опити по инструкции на непосредниот раководител 
односно носителот на научни и апликативни проекти, 
програми, договори. 

Одговара пред: 
Раководителот на Одделението за заштита на тутунот од 
болести, штетници и плевели 

 
 
 

4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА И ХЕМИЈА НА ТУТУНОТ И 
 ТУТУНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

 
Реден број: 9 
Шифра: ОБН 0102  Г03 011  
Ниво: Г3 
Назив на работно место: Лаборант III / Референт лаборант  
Звање на работно место: Лаборант  
Број на извршители: 1  (еден) 
Вид на образование: Виша или гимназија или средно стручно обраование 
Други посебни услови:  

Работни цели: 

Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка, производна и апликативна поддршка. 

Работни задачи и обврски: - помага  во поставување и изведување на опити од 
дејноста на одделението/одделот/лабораторијата; 

- помага во вршењето анализи под раководство на 
носителот на научните проекти од дејноста на 
одделението и лабораторијата;  

- помага  во обработката на податоците од опитите, 
анализите, стручните контроли; 

- помага при прибирањето и обработката податоци од 
опити по инструкции на непосредниот раководител 
односно носителот на научни и апликативни проекти, 
програми, договори. 

Одговара пред: 
Раководителот на Одделението за технологија и хемија на 
тутунот и тутунското производство 
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5. ОДДЕЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУНСКО СЕМЕ И ТУТУН 
 
 

Реден број: 10 
Шифра: ОБН 01 02 В01 018 
Ниво: В1 
Назив на работно место: Советник за обезбедување квалитет  
Звање на работно место: Советник за обезбедување квалитет  
Број на извршители: 1  (еден)  

Вид на образование: 
Наука за земјиштето и хидрологија / Заштита на растенија / 
Растително производство  

Други посебни услови:  

Работни цели: 

Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка, производна и апликативна поддршка. 

Работни задачи и обврски: - учествува во работата на научните и стручните 
активности од дејноста на одделението/одделот; 

- Учествува во работата за изведување на полски опити, 
манипулација и заштита на тутунот во полски и 
магацински простори; 

- може да врши лабораториски испитувања, обработка на 
податоци од испитувања д областа и програмата за 
работа во одделението; 

- извршува и други работи по налог на раководителот; 
- Учествува во работата на одделението/одделот; 
- Учествува во подготовка на годишен извештај за 

работата на одделението/одделоткој се доставува до 
органите на Институтот. 

Одговара пред: 
Раководителот на Одделот за производство на тутунско семе 
и тутун 

 
 

Реден број: 11 
Шифра: ОБН 0102  Г03 011  
Ниво: Г3 
Назив на работно место: Лаборант III / Референт лаборант 
Звање на работно место: Лаборант 
Број на извршители: 1  (еден) 
Вид на образование: Виша или гимназија или средно стручно обраование 
Други посебни услови:  

Работни цели: 

Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка, производна и апликативна поддршка. 

Работни задачи и обврски: - помага  во поставување и изведување на опити од 
дејноста на одделението/одделот/лабораторијата; 

- помага во вршењето анализи под раководство на 
носителот на научните проекти од дејноста на 
одделението и лабораторијата;  
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- помага  во обработката на податоците од опитите, 
анализите, стручните контроли; 

- помага при прибирањето и обработката податоци од 
опити по инструкции на непосредниот раководител 
односно носителот на научни и апликативни проекти, 
програми, договори. 

Одговара пред: 
Раководителот на Одделот за производство на тутунско семе 
и тутун 

 
 

Реден број: 12 
Шифра: ОБН 04 01 А01 007 
Ниво: А01 
Назив на работно место: Општ работник 
Звање на работно место: Општ работник 
Број на извршители: 8 (осум) 
Вид на образование: Основно или гимназиско или средно стручно образование 
Други посебни услови:  

Работни цели: 

Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на производната дејност 
на Институтот. 

Работни задачи и обврски: - работи во производството на тутунот (обработка и 
припрема на почвата, расадопроизводство, нега и 
заштита на тутунот, берење, транспорт, сушење и сл.); 

- складирање и доработка на тутун и производство на 
тутунско семе, заштитно третирање на магацини и 
слични работи; 

- ракување со механизација и опрема за потребите на 
Институтот и одделот во производниот процес; 

- ја одржува хигиената во просториите; 
- врши и други работи по налог на раководителот. 

Одговара пред: 
Раководителот на Одделот за производство на тутунско семе 
и тутун 
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ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НЕНАСТАВНИОТ КАДАР - ДЕЛ 2-2 

(вработени во Стручнaта и административнa служба и помошно-технички лица) 
 
Реден број:  13 
Шифра: ОБН 01 02 АО2 001 
Ниво: А2 
Назив на работното место: Секретар на Институт / единици во состав на универзитет 
Звање на работното место: Секретар на Институт 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Правни науки 
Други посебни услови:  
Работни цели: Раководење, обединување и координирање на работите од 

делокругот на ненаставниот кадар во Институтот. 

Работни задачи и обврски: - раководи со ненаставниот кадат на Институтот;  
- организира, координира, насочува и врши надзор и 

контрола на работата на раководителите на одделенијата 
и на останатиот ненаставен кадар;  

- ги распоредува работите и работните задачи по 
организациони единици, како и дава упатства за работата 
и стручна помош и го следи  извршувањето на доделените 
работи и работни задачи;  

- се грижи за уредноста и ажурноста на работата по 
предметите и за таа цел свикува и раководи со работните 
состаноци на раководителите на одделенијата;  

- ги следи прописите и укажува за нивната примена на 
органите на Институтот;   

- се грижи за подготовка и обработка на материјалите за 
седниците на органите и телата на Институтот;   

- се грижи за подготвување на одлуките и општите акти 
што ги донесуваат овие органи и тела;  

- се грижи за изработка на одлуки и решенија што ги 
донесуваат органите на Институтот;  

- ги следи и се грижи за навремено извршување на 
одлуките и заклучоците на органите на управување, 
стручните органи и тела, како и нивните помошни тела. 

Одговара пред: Директорот и Советот на Институтот 
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ  
 

Реден број: 14 
Шифра: ОБН 01 02 БО4 001 
Ниво: Б4  
Назив на работното место: Раководител на одделението 
Звање на работното место: Раководител на одделението за општи и правни работи 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Правни науки  

Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава 

совети, насоки  или помага при раководење на 
организационата единица во рамки на институцијата. 

Работни цели: - ги врши најсложените работни задачи и обврски во 
Одделението и ги распоредува работните задачи и обврски 
во Одделението;  

- се грижи за обезбедување усогласеност на 
документацијата со законските и подзаконските прописи 
и политики  за спроведуваање на одлуките на органите на 
Институтот кои се однесуваат на делокругот на работата 
на одделението; 

- врши контрола на евиденција во деловните книги 
согласно законот за архивско работење, како и на 
архивскиот материјал и негово соодветно складирање 
согласно законот за архивско работење; 

- соработува со другите раководители од институцијата и со 
раководни лица на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението. 

- изготвува предлог – план за работата на одделението и 
изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за 
работа на одделението; 

- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 
одделни прашања и проблеми од делокруг на 
Одделението, како и соработува со другите вработени од 
институцијата за прашања од делокруг на Одделението; 

 се грижи за спроведувањето на одлуките на органите на 
Институтот кои се однесуваат на делокругот на работата 
на одделението. 

 Изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 
одделни прашања и проблеми од делокруг на 
одделението; 

 Соработува со другите раководители од институцијата и 
со раководни лица на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението. 

Одговара пред: Секретарот на Институтот 
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Реден број:  15 
Шифра: ОБН 01 02 ВО1  008 
Ниво: В1 
Назив на работното место: Советник 
Звање на работното место: Советник за библиотечно работење 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование:  Библиотекерство и документаристика / Наука за јазик 
Други посебни услови  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно го подржува 
спроведувањето на работите од делокругот на 
организационата единица во насока стручна поддршка во 
обработка и користење на библиотечниот материјал 

Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени стручно-административни, 
административно-надзорни и други работи; 

- Ја организира работата во библиотеката; 
- врши превод на текстови од англиски на македонски 

јазик и обратно; 
- врши лектура на пишувани текстови; 
- врши симултан превод при посета на странци; 
- прави билтен со кратки резимеа од странски стручни 

книги и списанија; 
- преведува резимиња на англиски јазик на трудови кои се 

објавуваат во списанието „Тутун“ и други меѓународни 
списанија; 

- го следи излегувањето на нови книги и списанија и се 
грижи за набавка за потребите на библиотеката; 

- врши превод на трудови од македонски на англиски јазик 
и обратно за списанието  “Тутун“; 

- ги спроведува одлуките на органите на Институтот, кои 
се однесуваат на делокругот. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението  
 
 

Реден број:  16 
Шифра: ОБН 01 02 В01 014 
Ниво: В1 
Назив на работното место:  Советник  
Звање на работното место: Советник за деловно работење 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Економски науки / Правни науки / Јавна управа и 

администрација 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно го подржува 

спроведувањето на работите од делокругот на 
организационата единица во насока стручна поддршка за 
архивското и канцелариското работење. 

Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени стручно-административни,  
- извршни, статистички, административно-надзорни и 

други работи; 
- ги следи и ги применува законските прописи што се 
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однесуваат на архивското работење 
- се грижи за правилно архивирањена сите предмети 

според  планот на архивски знаци и  листите на 
категорииза чување на архивска граѓа и на 
регистратурскиот материјал; 

- изготвува попис на архивска граѓа од трајна вредност, 
која во средена состојба му се предава на Државниот 
архив на РСМ 

- изготвува пописен лист на документарен материјал 
предложен за уништување и истиот го предава на 
Државниот архив 

- собира, средува и обработува архивски материјали, како 
и се грижи за безбедно чување на архивскиот материјал 
од секаков вид на оштетување или уништување 

- водење на архива и ракување со телефонска централа; 
- подготвува и испраќа службена пошта; 
- прима, заведува и разнесува дневна пошта; 
- ракува и ги чува печатите и штембилите на Институтот; 
- врши годишно средување на архивскиот материјал; 
- издава патни налози за службени патувања; 
- доставува поединечни акти до вработените во 

Институтот; 
- врши известување, истакнува акти на огласна табла, 

доставува материјали за состаноците и седниците на 
органите на управување; 

- копира материјали за потребите на Институтот; 
- куца писма и други документи; 
- скенира документи за потребите на Институтот; 
- ги спроведува одлуките на органите на Институтот, кои 

се однесуваат на делокругот. 
Одговара пред: Раководителот на Одделението  

 
 
 

Реден број:  17 
Шифра: ОБН 04 01 А01 003 
Ниво: А01 
Назив на работното место: Ложач       
Звање на работното место: Ложач  (ложач-ракувач на парни котли) 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Основно или гимназиско или средно стручно – економска, 

текстилна, техничка струка. 
Други посебни услови Противпожарен курс 
Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на одржување на објекти и 
опрема. 

Работни задачи и обврски: - работи со парен котел, го контролира и се грижи за 
неговата исправност; 

- ја  одржува инсталацијата за парно греење и одговорен е 
за исправноста на истата; 
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- по потреба изведува водоводна инсталација и ја одржува 
во исправна состојба; 

- врши браварски работи; 
- врши поправки на објектите и опремата во институтот; 
- вон грејната сезона врши работи на работник во 

производство; 
- врши и други работи по налог на раководителот, а се во 

надлежност на одделението. 
Одговара пред: Раководителот на Одделението  
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И МАТЕРИЈАЛНО 
РАБОТЕЊЕ  

 
 

Реден број: 18 
Шифра: ОБН 01 02 БО4 011 
Ниво: Б4  
Назив на работното место: Раководител на одделението 
Звање на работното место: Раководител на одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Економски науки  

Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава 

совети, насоки  или помага при раководење на 
организационата единица во рамки на институцијата. 

Работни цели: - ги врши најсложените работни задачи и обврски во 
Одделението и ги распоредува работните задачи и обврски 
во Одделението;  

- се грижи за обезбедување усогласеност на 
документацијата со законските и подзаконските прописи 
и политики  за спроведуваање на одлуките на органите на 
Институтот кои се однесуваат на делокругот на работата 
на одделението; 

 врши контрола на евиденција во деловните книги 
согласно законот за архивско работење, како и на 
архивскиот материјал и негово соодветно складирање 
согласно законот за архивско работење; 

 врши пресметка на плата и изработка на Ф1 образец за 
плата за вработените во Институтот и врши соодветно 
книжење, како и изработува и доставува МПИН образец за 
плата до Управа за јавни приходи; 

 проверува исправност и веродостојност на пристигнати 
фактури во Институтот, проверка на други документи и 
прегледи , книжења на настанати финансиски промени по 
изводи за сметките на Институтот и извештаите  за 
настанатите промени од службените картици ,како и 
сметководствена евиденција на сите финансиски 
документи; 

 подготвува месечни пресметки за аконтација на данок на 
добивка, врши пресметка на годишен данок на добивка, 
подготвува и пресметува Данок на додадена вредност, 
електронски ги доставува до Управа за јавни приходи и 
врши соодветни книжења; 

 изработува пресметки и анализи врз основа на 
сметководствени податоци по барање на раководството на 
Институтот, како и завршни сметки со финансиско 
образложение за сметките на Институтот; 

 изработува прегледи по доставени пресметки за обврската 
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за уплата на процент од приходите на единиците, 
извршените уплати од единиците по сметки и вкупно, како 
и книжење на истите; 

 изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 
одделни прашања и проблеми од делокруг на 
одделението; 

 соработува со другите раководители од институцијата и 
со раководни лица на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението. 

Одговара пред: Секретарот на Институтот 
 
 
 

Реден број: 19 
Шифра: ОБН 01 02  Г01 008  
Ниво: Г1 
Назив на работното место: Благајник I 
Звање на работното место: Самостоен референт за благајна      
Број на извршители:  1 (еден) 
Вид на образование: Вишо или гимназиско или средно стручно образование. 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно го подржува 

спроведувањето на работите од делокругот на 
организационата единица во насока на работите поврзани со 
благајничкото работење  

Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени помошно-стручни,  
административно-технички, извршни и други работи; 

- изготвува платни списоци за плата и надоместоци за 
вработените и врши исплата на истите; 

- води евиденција на потрошувачки кредити и 
административни забрани за вработените; 

- подига и исплатува пари и картички за гориво; 
- ракува со пари, врши уплати и исплати во готово; 
- изготвува каса-прими и каса-исплати  
- води касов извештај, картотека за личен доход и обр.М-4 

за вработените; 
- издава потврди за личен доход; 
- пополнува статистички извештаи за платите на 

вработените. 
Одговара пред: Раководител на одделението  

 
 

Реден број:  20 
Шифра: ОБН 01 02  Г01 013  
Ниво:  Г1 
Назив на работното место: Магационер I  
Звање на работното место: Самостоен референт за магацинско работење     
Број на извршители: 2 (два) 
Вид на образование: Вишо или гимназиско или средно стручно образование 
Други посебни услови  
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Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно го подржува 
спроведувањето на работите од делокругот на 
организационата единица во насока на магацинското 
работење. 

Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени помошно-стручни,  
административно-технички, извршни и други работи; 

- води евиденција за основните средства, пресметува 
амортизација и ревалоризација; 

- учествува во изготвувањето на завршна сметка; 
- води материјално книговодство на потрошен материјал; 
- го усогласува пописот со аналитичката  евиденција; 
- води евиденција на ситниот инвентар; 
- ракува и одговорен е за уредно чување на материјалите, 

ситниот инвентар и основните средства во магацинот; 
- прима и издава материјал, ситен инвентар и основни 

средства од магацинот; 
- составува и доставува приемници, испратници за 

материјали, ситен инвентар и основни средства до 
Службата за сметководство, финансии, инвестиции и 
развој; 

- води магацинска картотека; 
- учествува во пописот на материјалите и ситниот ивентар; 
- изготвува и чува реверси за повремено издавање на 

материјали, ситен инвентар и основни средства. 
Одговара пред: Раководител на одделението  

 
 

Реден број:  21 
Шифра: ОБН 01 02  Г01 019  
Ниво:  Г1 
Назив на работното место: Самостоен референт 
Звање на работното место: Самостоен референт за набавка на прехрамбено-

угостителски услуги     
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Вишо или гимназиско или средно стручно образование. 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно го подржува 

спроведувањето на работите од делокругот на 
организационата единица во насока на набавка на 
прехрамбено-угостителски услуги. 

Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени помошно-стручни,  
административно-технички, извршни и други работи; 

- врши набавка на материјали и инвентар по порачка од 
раководителите, а по одобрување од директорот и ги 
предава во магацинот; 

- ја зема поштата, предава пошта и разнесува други 
документи и материјали; 

- врши курирски и други работи. 
- Врши и други работи по налог на раководителот, а се во 

надлежност на одделението 
Одговара пред: Раководител на одделението  
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VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 17 
Овој Правилник може да се изменува и дополнува на начин и постапка како и при 

негово донесување. 
 

Член 18 
Согласност на Делот 1 (наставен кадар) од овој Правилник дава Советот на 

Научниот институт за тутун – Прилеп.  
Согласности на Делот 2-1, Делот 2-2 и Делот 2-3 (ненаставен кадар) од овој 

Правилник даваат Советот на Научниот институт за тутун – Прилеп и Министерството за 
информатичко општество и администрација. 
 

Член 19 
Со влегувањето во сила на овој Правилник престануваат да важат Правилникот за 

систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Научниот институт за тутун – Прилеп бр. 01-200/1 од 14.03.2017 година и Правилникот за 
измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Научниот институт за тутун – Прилеп 
бр. 01-200/3 од 20.04.2017 година. 
 

Член 20 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот, а ќе се објави по добиените согласности од Советот на Научниот институт 
за тутун – Прилеп и Министерството за информатичко општество и администрација (за 
делот 2). 

 
 
 

 
                        Директор, 
                                                                                            Проф. д-р Валентина Пеливаноска 
 
          __________________________ 
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА  
НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП 

 

Р.б
р. 

Шифра 
Звање и/или назив на  

работно место 

Број на извршители 
Система-
тизирани 

Пополнети 

НАСТАВЕН КАДАР, дел 1 
 (ЛИЦА ВО  НАУЧНИ, НАСТАВНО-НАУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА) 

1 ОБН 03 02 АО1 001 Научен советник / Редовен професор  6 5 
2 ОБН 03 02 АО2 001 Виш научен соработник /  

Вонреден професор  
4 4 

3 ОБН 03 02 АО3 001 Научен соработник / Доцент  2 2 
4 ОБН 03 02 ВО1 001 Асистент  1 1 

ВКУПНО: 13 12 
НЕНАСТАВЕН КАДАР, дел 2-1 

(вработени во Одделенијата и Одделот) 
ОДДЕЛЕНИЈА 
1 ОБН 01 02 В01 018 Советник за обезбедување квалитет 2 1 
2 ОБН 0102  Г03 011 Лаборант III / Референт лаборант 7 6 

ОДДЕЛ 
3 ОБН 01 02 В01 018 Советник за обезбедување квалитет 1 1 

4 ОБН 0102  Г03 011 Лаборант III / Референт лаборант 1 1 
5 ОБН 04 01 А01 007 Општ работник 8 7 

  ВКУПНО:  19 16 
НЕНАСТАВЕН КАДАР, дел 2-2 

 (вработени во Стручната и административна служба и помошно – технички лица) 
6 ОБН 01 02 А02 001 Секретар на Институтот 1 1 
7 ОБН 01 02 Б04 001 

 
Раководител на Одделение за  општи  
и правни работи 

1 0 

 
8 

ОБН 01 02 Б04 001 
 

Раководител на Одделение за  
финансиско, сметководствено и 
материјално работење 

1 1 

9 ОБН 01 02 ВО1 008 Советник за библиотечно работење 1 1 
10 ОБН 01 02 В01 014 Советник за деловно работење 1 1 

11 ОБН 01 02 Г01 008 Самостоен референт за благајна      1 1 
12 ОБН 01 02 Г01 013 Самостоен референт за магацинско 

работење     
2 1 

13 ОБН 01 02 Г01 019 Самостоен референт за набавка на 
прехрамбено-угостителски услуги     

1 1 

14 ОБН 04 01 А01 003 Ложач  (ложач-ракувач на парни 
котли) 

1 1 

ВКУПНО: 10 8 

ВКУПНО ЗА СИТЕ: 42 36 
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Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен 

весник на РМ“ број 27/2014, 199/2014 и 27/16, 35/2018, 198/2018, „Службен весник на РСМ“ 
бр. 143/2019 и 14/2020),  член 120, став 4, точка 2 од Законот за високото образовaние 
(„Службен весник на РМ“ бр.82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 178/2021) и член 75 
од Статутот на Факултетот, Деканатската управа на Технолошко-технички факултет Велес, 
единица на Универзитет „Св. Климент Охридски” Битола, на седницата одржана на ден 
29.06.2022 година, донесе 
  

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС 

 
 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

 
Член 1 

Со Правилникот за внатрешна организација (во понатамошниот текст: Правилник) на 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технолошко-технички факултет Велес (во 
понатамошниот текст: Факултет) се уредува  видот и бројот на организационите единици-
служби на Факултетот, нивниот делокруг на работа по организационите единици-служби, 
како и начините и формите на раководење како и графичкиот приказ на внатрешната 
организација на институција (органограм).   

 
Член 2 

Графичкиот приказ на внатрешната организација на Факултетот (органограм) е 
составен дел на овој Правилник.  
 
 
 II. ВИД  И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

 
 Член 3 

 За вршење на својата дејност, на Факултетот за наставниот кадар се основани 
наставно-научни организациони единици, додека пак за ненаставниот кадар се основани 
одделенија. 
 
1.Наставно-научни организациони единици  

  
Член 4 

Заради остварување на својата високообразовна, научно-истражувачка и 
применувачка односно апликативна дејност на Факултетот, наставно-научни организациони 
единици, за наставниот кадар се:  

1.Катедри 
 -Катедра за Прехранбена технологија и биотехнологија 
 -Катедра за Нутриционизам 
2. Прехранбено-технолошки центар за развој на иновативни продукти 
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2. Одделенија 
Член 5 

За непосредно извршување на нормативно – правни работи, управување со човечки 
ресурси, стручно - аналитички, комуникациски, оперативни, материјално - финансиски,   
стручно – административни работи, како и други функции, за ненаставниот кадар се 
формираат одделенија и тоа: 

   
  1. Одделение за студентски прашања   

  2. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење 

   3. Одделение за општи и правни работи 

 
 
III. ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ  
 

Член 6 
1. НАСТАВНО-НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ги опфаќаат работите и 

надлежностите кои се однесуваат на остварување на дејноста на  високото образование и 
научно-истражувачката дејност. 

Катедрите ги разгледуваат и усогласуваат студиските програми за прв, втор и трет 
циклус студии за предметите во состав на катедрата; ја разгледуваат и ја предлагаат 
ангажираноста на наставниците и соработниците во состав на катедрата; даваат иницијативи 
за организирање индивидуална и колективна научна работа; ја унапредуваат и стимулираат 
наставно-образовната, научно-истражувачката и апликативната работа и помагаат за 
организирано поврзување и соработка на своите членови со соодветни научни институции и 
организации; ги разгледуваат прашањата во врска со наставата и научната работа; предлагаат 
на Наставно-научниот совет организирање конференции, симпозиуми, семинари, тркалезни 
маси, работилници, летни школи и слично, и предлагаат на Деканатската управа формирање 
рецензентски комисии за избор на наставници  и  соработници  од  делокругот на катедрата;  
вршат  други  работи утврдени со овој Статут и со другите акти на Факултетот. 

Прехранбено-технолошкиот центар за развој на иновативни продукти ja 
организира и реализира научно-истражувачката дејност на Факултетот, организира и 
реализира домашни и меѓународни проекти; остварува соработка со стопански и нестопански 
субјекти и ја реализира апликативната дејност; организира научни собири, семинари, 
советувања, научни екскурзии и други видови на собири; организира обуки за кадар 
вработен во факултетот; нуди услуги во форма на експертска консултантска помош и 
анализа на суровини и производи, ја унапредува и стимулира наставно - образовната, научно-
истражувачката и применувачката работа и помага за организирано поврзување и соработка 
на своите членови со соодветни научни институции и организацииврши други работи 
утврдени со овој Статут, статутот на Универзитетот и со другите акти на Факултетот и 
Универзитетот. 
 
 

2. СТРУЧНАТА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА И ПОМОШНО- 
ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ - НЕНАСТАВНИОТ КАДАР ги извршува работите и 
надлежностите кои се однесуваат на планско–аналитички работи, персонални работи, работи 
на книговодството, евиденција и статистиката, јавните набавки, работите на подготвување и 
обработување на материјалите од правно-стручна природа, работите на компјутерската 
мрежа, на информативниот и на библиотечниот систем, издавачката работа, 
административните работи, примање и испраќање на поштата, деловен протокол, 
стенографски, дактилографски, архивски и други работи што според својата природа спаѓаат 
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во овие видови работи. Во рамките на ненаставниот кадар спаѓа и помошно-техничкиот 
кадар кој ги извршува работите и надлежностите кои се однесуваат на: општите работи, 
работите на чување на објектот, одржување и чување на просториите како и други работи 
што според својата природа спаѓаат во овие видови работи 

 
2.1. Одделението за студентски прашања  ги опфаќа работите и работните задачи кои 

се однесуваат на контрола и надзор врз спроведувањето на постапките за запишување на 
студенти врз формирањето, водењето и чувањето на досиејата на студентите и врз 
водењето на електронското досие на студентот. Исто така, студентската служба врши 
работи определени со соодветните законски и подзаконски акти во однос на водење на 
матичните и главните книги за запишување и дипломирање на студенти. Дополнителна 
важна работна задача е издавањето на потврди, уверенија, дипломи и други исправи на 
студентите. Студентската служба се грижи за спроведувањето на правилата за студирање и 
прописите од делокругот на работа, како и спроведување на одлуките на органите на 
Факултетот, а кои се во делокругот на работа на одделението. Одделението се грижи 
стручно-апликативната и лабораториската дејност поврзана со студентите. Покрај сето тоа, 
одделението се грижи за примена на се она што е во делокруг на нивна работа. 

 
2.2. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење ги опфаќа 

работите и  надлежностите кои се однесуваат на организирање и координирање на работата 
во книговодството и составување на извештаи за потребите на органите на управување и на 
трети лица врз основа на книговодствената состојба, составување на финансов план следење 
на извршувањето на истиот, составување на периодични сметки и завршна сметка, водење на 
главна книга за состојбите и промените на средствата и нивните извори, приходи и расходи и  
водење на аналитички и синтетички картони, водење дневник и картици за основните 
средства, вршење контирање на финансиски документи,  извршување на материјално 
финасиски работи, следење на роковите за стасаноста на побарувањата, вршење исплата на 
истите и водење евиденција на сметките(купувачи – добавувачи) како и евиденција на 
фондовите, грижа за примена на Законите од областа на финасиските и книговодствените 
односи и составување на статистички извешати (месечни, тромесечни, годишни), за исплата 
на плати, грижа за правилно извршување на пописот на основните средства и ситниот 
инвентар и обработка на податоците за финансисрање на основната дејност, согласно со 
критериумите за финансирање на високообразовните установи; водење на благајната, јавните 
набавки и сите работи кои се поврзани со исплатата. 

 
2.3.Одделение за општи и правни работи, опфаќа работи и работни задачи кои се 

однесуваат на планско–аналитички работи, персонални работи, работи поврзани со 
студентите, работите на подготвување и обработување на материјалите од правно-стручна 
природа, работите на компјутерската мрежа, на информацискиот и на библиотечниот 
систем, издавачката работа, административните работи, примање и испраќање на поштата, 
деловен протокол, стенографски, дактилографски, архивски и слични работи, општите 
работи, работите на чување на објектот, одржување и чување на просториите и други 
работи што според својата природа спаѓаат во овие видови работи. 
 
 
 
IV. НАЧИНИ И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 
 
 
Органи на Факултетот 
 

Член 7 
Органи на Факултетот се: Наставно-научен совет, Декан и Деканатска управа.  
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Член 8 

Наставно-научниот совет е орган на управување и стручен орган на Факултетот. 
 

Член 9 
Деканот е раководен орган. Деканот го застапува и претставува Факултетот во земјата и 

во странство во согласност со Статутот на Универзитетот и Статутот на Факултетот. 
Факултетот има продекани, кои му помагаат на Деканот во вршење на неговата работа. 
 

Член 10 
Деканатската управа е орган на управување на Факултетот. 

 
Член 11 

Составот, надлежностите и начинот на работа на Наставно-научниот совет и 
Деканатската управа се уредуваат со Закон, Статутот на Универзитетот и Статутот на 
Факултетот. 
 
 
Раководење со наставно-научните организациски единици 

Член 12 
Со организациските единици Катедри и Прехранбено-технолошкиот центар,  

раководат Раководители. 
            Раководителите се избираат од редот на наставниците од организациската единица. 

Постапката за избор, мандатот и правата и обврските на Раководителите се уредуваат 
со Статутот на Факултетот. 

 
 

Раководење со ненаставниот кадар 
 

Член 13 
Со стручната и административна служба (ненаставниот кадар) на Факултетот 

раководи Секретарот на Факултетот, во согласност со Законот за високото образование, 
Статутот на Универзитетот и Статутот на Факултетот. 

Секретарот на Факултетот за својата работа е одговорен пред Деканот и пред 
Генералниот секретар на Универзитетот. 

 
   Член 14 

Со организациската единица - Одделение, раководи раководител на Одделение. 
За својата работа, раководителот на Одделението одговара пред Секретарот на 

Факултетот. 
 
 
 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 15 

Овој Правилник може да се изменува и дополнува на начин и постапка како и при 
негово донесување. 

 
Член 16 

Согласност на овој Правилник даваат Деканатската управа на Технолошко-технички 
факултет Велес и Министерството за информатичко општество и администрација. 
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Член 17 

Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за 
внатрешна организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технолошко-
технички факултет Велес, со бр.01-726/1 од 17.10.2016 година. 

 
 

Член 18 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот, а ќе се објави по добиените согласности од член 16 од овој Правилник.  
 

 
 
 
 
 
 
          
             Технолошко-технички факултет Велес 
                                                                                                     Д е к а н  
                   Вонр.проф.д-р Татјана Калевска 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ 
(ОРГАНОГРАМ) 

НА 

 ТЕХНОЛОШКО – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Прехранбено-технолошки центар 
за развој на иновативни продукти 

Катедра за Прехранбена 
технологија и биотехнологија 

Катедра за Нутриционизам 

НАСТАВНО-ИСТРАЖУВАЧКА 
ЕДИНИЦА 

Одделение за студентски прашања 
 

НАСТАВНО-НАУЧНИ 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

(НАСТАВЕН КАДАР) 

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА 
СЛУЖБА 

(НЕНАСТАВЕН КАДАР) 

ДЕКАН 

НА ФАКУЛТ 

ДЕКАНАТСКА УПРАВА 

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ 

Одделение за финансиско, 
сметководствено и материјално 
работење 
 
Одделение за општи и правни работи 
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Врз основа на член 17, став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/2018 и 198/2018, и „Службен весник на 

РСМ“ бр.143/2019 и 14/2020), член 120, став 4, тoчка 2 од Законот за високото образование 

(„Службен весник на РМ“ бр. 82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 178/2021) и член 75, став 

1, точка 1 од Статутот на Технолошко-технички факултет Велес, Деканатската управа на 

Технолошко-технички факултет Велес, единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во 

Битола, на седницата одржана на 29.06.2022 година, донесе 

 

ПРАВИЛНИК 

за систематизација на работните места 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола 

Технолошко-технички факултет Велес 

 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со Правилникот за систематизација на работните места на Технолошко-технички 

факултет Велес, Универзитет „Св. Климент Охридски”- Битола, (во понатамошниот текст: 

Правилник) се утврдуваат називот и описот на работните места, односно звањата по 

организациони единици, со шифра, условите потребни за извршување на работните задачи и 

обврски на одделните работни места и бројот на вработените во Технолошко-технички 

факултет Велес, единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола (во 

натамошниот текст: Факултетот). 

 

Член 2 

Вработени на Факултетот се: 

1. лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 

звања, кои вршат високообразовна дејност (во понатамошниот текст: наставен кадар) и 

2. лица вработени во стручната и административната служба и помошно-техничките лица 

(во понатамошниот текст: ненаставен кадар). 
 Правата, обврските и одговорностите на наставниот кадар се уредуваат со Законот за 

високото образование, статутите и другите акти на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- 

Битола и на Факултетот, општите прописи за работните односи, со колективен договор и со овој 

Правилник. 

Правата, обврските и одговорностите на ненаставниот кадар се уредуваат со одредбите од 

Законот за вработените во јавниот сектор, статутите и другите акти на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски”- Битола и на Факултетот, општите прописи за работни односи, со 

Колективниот договор за високо обрзование и наука и со овој Правилник. 

 

Член 3 

Работните задачи и обврски утврдени со овој Правилник се определуваат согласно со 

нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност, одговорност и 

други услови за нивно извршување и претставуваат основа за вработување и распоредување на 

вработените на Факултетот по работни места. 

 

Член 4 

Овој Правилник е составен од Дел 1: Работни места на наставниот кадар и Дел 2: Работни 

места на ненаставен кадар. 

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места по организациони единици е 

составен дел на овој Правилник. 
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II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НАСТАВНИОТ КАДАР  

(ДЕЛ 1) 

 

 

Член 5 

Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 25 (дваесетипет) извршители на 

наставниот кадар-развојна компонента, од кои пополнети се со 10 (десет) извршители-

тековна состојба, а распоредени во  следниве категории и нивоа на работни места: 

 

 

Работно место на  

наставен кадар 

Систематизирани 

извршители 

Пополнети извршители 

ниво А1 – редовен професор 8 3 

ниво А2 – вонреден 

професор 

6 6 

ниво А3 – доцент 3 1 

ниво В1 – асистент 5 0 

ниво В1 – стручен 

соработник лаборант 

3 0 

ВКУПНО: 25 10 

 

 

 

III. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НЕНАСТАВНИОТ КАДАР 

(ДЕЛ 2) 

 

Член 6 

Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 24 извршители во стручната и 

административна служба и помошно-технички лица (ненаставен кадар), распоредени по 

организациони единици (служба) во согласност со Правилникот за внатрешна организација на 

Факултетот, од кои се пополнети 15 извршители. 

 

Член 7 

Во овој Правилник се утврдени и опишани 18 извршители  стручно административен 

кадар, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна 

организација на Факултетот, од кои се пополнети 9 извршители. 

 
Работните места на стручно административниот кадар се распоредени на следниот начин: 

 

Табеларен преглед на работни места на стручно административен кадар 

Ниво Систематизирани Пополнети 

А2 1 1 

Б4 3 1 

В1 5 3 

В2 1 1 

В4 1 0 

Г1 4 3 

Г4 3 0 

Вкупно 18 9 
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Член 8 

Во овој Правилник се утврдени и опишани 6 (шест) извршители помошно-технички 

лица, распоредени по организациона единица согласно Правилникот за внатрешна организација 

на Факултетот и пополнето е со 6 (шест) извршители. 

 

Работното место на помошно-технички лица се распоредени на следниот начин: 

 

Табеларен преглед на работни места на помошно-технички лица 

Ниво Систематизирани Пополнети 

А01 6 6 

Вкупно 6 6 

 

 

 

 
IV. ОПШТИ  И ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Член 9 

Вработените од ненаставниот кадар на Факултетот треба да ги исполнува следниве општи 

услови за пополнување на работното место: 

- да се државјани на Република Северна Македонија; 

- активно да го користат македонскиот јазик; 

- да се полнолетни; 

- да имаат општа здравствена способност за работното место; 

- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должност. 

 

Член 10 

Наставниот кадар на Факултетот треба да ги исполнуваат општите услови утврдени со 

Законот за високото образование, посебните услови утврдени со Правилникот за посебните 

услови за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и соработички звања и 

демонстратори на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола и условите утврдени со овој 

Правилник наведени во Табеларниот преглед (работната карта – Прилог 1 и Прилог 2) на 

работните места. 

 

Посебни услови за стручно административен кадар по категории 

Член 11 

Раководното лице од категорија А на Факултетот, секретарот на Факултетот треба да ги 

исполнува следниве посебни услови за пополнување на работното место:  

а) стручни квалификации 

- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и 

најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

б) работно искуство 
- најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две година на 

раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години работно 

искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во 

приватен сектор. 

в) општи работни комепетенции (напредно ниво) 

- раководење, 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
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- учење и развој, 

- комуникација, 

- остварување резултати, 

- работење со други/тимска работа, 

- стратешка свест, 

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 

- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции: 

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 

(англиски, француски, германски);  

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 

Член 12 

Раководните лица од категоријата Б на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве 

посебни услови за пополнување на работното место:  

а) стручни квалификации за сите нивоа 

- за сите нивоа, ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 

степен. 

б) работно искуство 

- за нивото Б1, најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку 

две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет 

години работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно 

работно место во приватен сектор;  

- за нивото Б2, најмалку пет години работно искуство во струката, од кои најмалку две 

години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години 

работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно 

место во приватен сектор;  

- за нивоата Б3 и Б4, најмалку четири години работно искуство во струката, од кои 

најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест 

години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно 

работно место во приватен сектор. 

в) општи работни комепетенции (напредно ниво)  

- раководење, 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 

- учење и развој, 

- комуникација, 

- остварување резултати, 

- работење со други/тимска работа, 

- стратешка свест, 

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 

- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции 

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 

(англиски, француски, германски),  

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.  

- положен испит за административно управување. 

 

Член 13 

Лицата од категоријата В на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни 

услови за пополнување на работното место:    

а) стручни квалификации 
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- за нивото В1- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 

степен, 

- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 

степен, односно VI степен. 

б) работно искуство 
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  

- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,  

- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката, 

- за нивото В4 со или без работно искуство во струката. 

в) општи работни комепетенции (средно ниво) за сите нивоа 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 

- учење и развој, 

- комуникација, 

- остварување резултати, 

- работење со други/тимска работа, 

- стратешка свест, 

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 

- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции  
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 

(англиски, француски, германски),  

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 

Член 14 

Лицата од категоријата Г на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни услови 

за пополнување на работното место:    

а) стручни квалификации за сите нивоа 
- за сите нивоа стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според 

Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 

ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование. 

б) работно искуство 
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 

- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката или 

- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката. 

- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката. 

в) општи работни комепетенции (почетно ниво) за сите нивоа 

- учење и развој, 

- комуникација, 

- остварување резултати, 

- работење со други/тимска работа, 

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 

- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции за сите нивоа 

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 

(англиски, француски, германски),  

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 

 

Посебни услови за помошно-техничките лица 

 

Член 15 
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Помошно–техничките лица на Факултетот треба да ги исполнуваат следните посебни 

услови за пополнување на работното место:      

а) Стручни квалификации:  
- ниво на квалификации I според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку основно или средно 

образование. 

б) работно искуство: 
  -      со или без работно искуство. 
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V. РАБОТНА КАРТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НАСТАВНИОТ КАДАР НА 

ФАКУЛТЕТОТ – ДЕЛ 1  (ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА) 

 

 

Реден број: 1 

  Шифра   ОБН 03 02 АО1 001 

Категорија/ниво: А/А1 

Звање:   Редовен професор 

Назив на работното место: Редовен професор 

   Број на     

   извршители: 

  8 (осум) 

   Вид на образование:   Технологија на прехранбени производи, Прехранбена технологија, 

Хемија, Економски науки, Математика 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Други посебни услови: Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-
Битола 

Работни цели: Остварување високообразовна, научна и апликативна дејност. 

Работни задачи и обврски: - подготвување, организирање и одржување настава; 

- изведување приемни испити, организирање и изведување 

континуирана и завршна проверка на знаења и други форми 

на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти; 

- пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на 

литература; 

- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-

апликативна дејност; вршење на менторство на студентите; 

- учествување во реализација на курсеви, семинари и други 

форми на дообразување; постојано научно и стручно 

усовршување; 

- водење и учествување во научноистражувачки проекти, со 

настојување да се обезбеди научен подмладок; 

- презентирање резултати од научноистражувачката работа 

на конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 

- учествување во работата на органите, комисиите и другите 
работни тела на Факултетот; 

- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со 

закон, колективен договор или со акт на Универзитетот и 

Факултетот. 
Одговара пред: Декан 
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Реден број: 2 

  Шифра   ОБН 03 02 АО2 001 

Категорија/ниво: А/А2 

Звање:   Вонреден професор 

Назив на работното место: Вонреден професор 

   Број на     

   извршители: 

  6 (шест) 

   Вид на образование:   Технологија на прехранбени производи, Прехранбена технологија, 

Хемија, Економски науки, Математика 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-
Битола 

Работни цели: Oстварување високообразовна, научна и апликативна дејност. 

Работни задачи и обврски: - подготвување, организирање и одржување настава; 

- изведување приемни испити, организирање и изведување 

континуирана и завршна проверка на знаења и други форми 

на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти; 

- пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на 

литература; 

- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-

апликативна дејност; вршење на менторство на студентите; 

- учествување во реализација на курсеви, семинари и други 

форми на дообразување; постојано научно и стручно 

усовршување; 

- водење и учествување во научноистражувачки проекти, со 

настојување да се обезбеди научен подмладок; 

- презентирање резултати од научноистражувачката работа на 

конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 

- учествување во работата на органите, комисиите и другите 
работни тела на Факултетот; 

- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со закон, 

колективен договор или со акт на Универзитетот и 

Факултетот. 
Одговара пред: Декан 
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Реден број: 3 

  Шифра:   ОБН 03 02 AО3 001 

Категорија/ниво: А/А3 

Звање:   Доцент 

Назив на работното место: Доцент 

   Број на     

   извршители: 

  3 (три) 

   Вид на образование: Технологија на прехранбени производи, Прехранбена 

технологија, Хемија, Економски науки, Математика 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-
Битола 

Работни цели: Oстварување високообразовна, научна и апликативна дејност. 

Работни задачи и обврски: - подготвување, организирање и одржување настава; 

- изведување приемни испити, организирање и изведување 

континуирана и завршна проверка на знаења и други форми на 

проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти; 

- пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на 

литература; 

- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-

апликативна дејност; вршење на менторство на студентите; 

- учествување во реализација на курсеви, семинари и други 

форми на дообразување; постојано научно и стручно 

усовршување; 

- водење и учествување во научноистражувачки проекти, со 

настојување да се обезбеди научен подмладок; 

- презентирање резултати од научноистражувачката работа на 

конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 

- учествување во работата на органите, комисиите и другите 

работни тела на Факултетот; 

- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со закон, 

колективен договор или со акт на Универзитетот и 

Факултетот. 
Одговара пред: Декан 
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Реден број: 4 

  Шифра:   ОБН 03 02 ВО1 001 

Категорија/ниво: В/В1 

  Звање:   Асистент 

  Назив на работното   

  место: 

  Асистент 

  Број на извршители:   5 (пет) 

  Вид на образование:   Технологија на прехранбени производи,Прехранбена 

технологија,Хемија 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-
Битола 

Работни цели: Oстварување високообразовна, научна и апликативна дејност. 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување вежби; 

- учествување во други облици на наставна работа, утврдени со 

студиските програми; 

- учествување во изведувањето приемни испити, континуирана и 

завршна проверка на знаења, како и други форми на проверка 

на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти; 

- објавување научно-стручни трудови; 

- постојано научно и стручно усовршување; 

- учествување во научноистражувачки проекти; 

- презентирање резултати од научноистражувачката работа на 

конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 

- учествување во работата комисиите и другите работни тела на 

Факултетот; 

- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со закон, 

колективен договор или со акт на Универзитетот и Факултетот. 

Одговара пред: Декан 
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Реден број: 5 

  Шифра:   ОБН 03 02 ВО1 002 

Категорија/ниво: В/В1  

  Звање:   Стручен соработник  

  Назив на работното   

  место: 

  Стручен соработник - лаборант 

  Број на извршители:   3 (три) 

  Вид на образование:   Технологија на прехранбени производи,Прехранбена 

технологија,Хемија 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-
Битола 

Работни цели: Oстварување високообразовна, научна и апликативна дејност. 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување лабораториски вежби; 

- учествување во други облици на наставна работа, утврдени со 

студиските програми; 
- учество во апликативна лабораториска работа; 

- учество во изработка на методологија на испитување; 

- учество во развој и валидација на нови методи; 

- користење и превентивно одржување на опремата; 

- предлагање на набавки на ресурси; 

- организирање и спроведување на мострирарање; 

- учествува во спроведување и унапредување на системот за 

квалитет; 
- учествува во работата на лабораторијата во рамки на 

Прехранбено-технолошкиот центар за развој на иновативни 
продукти 

- објавување научно-стручни трудови; 

- постојано научно и стручно усовршување; 

- учествување во научно-истражувачка работа на факултетот; 

- презентирање резултати од научно-истражувачката работа на 

конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл. 

- учествување во работата на комисиите и другите работни тела 

на Факултетот; 
-врши и други работи во функција на поддршка на активностите од 

делокругот на работа на Факултетот 

Одговара пред: Декан 
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VI . ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НЕНАСТАВНИОТ КАДАР НА 

ФАКУЛТЕТОТ - ДЕЛ 2  (ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА) 

 

Реден број: 6 

Шифра: ОБН 01 02 А02 001 

Ниво: А2 

Звање на работното место: Секретар на факултет / единица во состав на универзитет 

Назив на работното место: Секретар 

Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование: Правни науки 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно и ефективно и квалитетно раководење, обединување и 
координирање на работите од делокругот на Стручната и 
административна служба. 

Работни задачи и обврски: - раководи со Стручната и административна служба; 

- организира, координира, насочува и врши надзор и контрола на 

работата на Стручната и административна служба; 

- ги распоредува работите и работните задачи по 

организациони единици, како и дава упатства за работата и 

стручна помош и го следи извршувањето на доделените работи 

и работни задачи; 

- се грижи за уредноста и ажурноста на работата по предметите 

и за таа цел свикува и раководи со работните состаноци на 

Стручната и административна служба; 

- ги следи прописите и укажува за нивната примена на органите 
на Факултетот; 

- се грижи за подготовка и обработка на материјалите за 
седниците на органите и телата на Факултетот; 

- се грижи за подготвување на одлуките и општите акти што ги 

донесуваат овие органи и тела; 

- се грижи за изработка на одлуки и решенија што ги донесуваат 

органите на Факултетот; 
- ги следи и се грижи за навремено извршување на одлуките и 

заклучоците на органите на управување, стручните органи и 

тела, како и нивните помошни тела. 

Одговара пред: Декан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13  

 

1.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 

 

Реден број: 7 

Шифра: ОБН 01 02 Б04 005 

Ниво: Б4 

Звање на работното место: Раководител на Одделение  

Назив на работното место: Раководител на Одделение за студентски прашања 

Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование: Правни науки 

 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа 
на институцијата во насока квалитетно раководење, обединување 
и координирање на работите од делокругот на Одделението. 

Работни задачи и обврски: - раководи со Одделението и ги организира, ги насочува и ги 
координира работите во одделението; 
ги врши најсложените работни задачи и обврски во 
Одделението и ги распоредува работните задачи и обврски во 
Одделението; 

- врши непосредна контрола и надзор врз спроведувањето на 

постапките за запишување студенти, врз формирањето, 

водењето и чувањето на досиејата на студентите и врз водењето 

на електронското досие на студентите; 

- врши непосредна контрола и надзор врз водењето на матичните 

книги на запишани и главните книги на дипломирани студенти 

и издавањето потврди, уверенија, дипломи и други исправи на 

студентите; 

- се грижи за спроведувањето на правилата за студирање и 

прописите од делокругот на работата, како и за спроведуваање 

на одлуките на органите на Факултетот кои се однесуваат на 

делокругот на работата на одделението; 

- се грижи за имплементацијата на ЕКТС и остварувањето на 

соработката со други факултети во рамките на Универзитетот и 

со други факултети во врска со примената на ЕКТС; 

- изготвува предлог – план за работата на одделението и 

изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за работа 

на одделението; 

- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на одделни 

прашања и проблеми од делокруг на Одделението, како и 

соработува со другите административни службеници од 

институцијата за прашања од делокруг на Одделението; 

- се грижи за спроведувањето на одлуките на органите на 

Факултетот кои се однесуваат на делокругот на работата на 

одделението. 

Одговара пред: Секретар 
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Реден број: 8 

Шифра: ОБН 01 02 В01 005 

Ниво: В1 

Звање на работното место: Советник  

Назив на работното место: Советник за студентски прашања (ЕКТС) 

Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование: Високо образование 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа 
на институцијата во насока стручна поддршка за остварувањето 
на правата и обврските на студентите и за потребите на наставата. 

Работни задачи и обврски: - самостојно ги врши најсложените работни задачи и обврски во 
Одделението; 

- се грижи за правилно спроведување на постапките за 

запишување студенти, формирањето, водењето и чувањето на 

досиејата на студентите и водењето на електронските досиеја на 
студентите; 

- ги следи и ги применува правилата за студирање и другите 

прописи кои се однесуваат на делокругот на работата на 

Одделението и укажува за нивна примена; 

- ги спроведува одлуките на органите на Факултетот кои се 

однесуваат на делокругот на работа на Одделението; 

- изработува уверенија и додаток на диплома за студенти кои 

дипломирале на прв, втор и трет циклус студии; 

- води матична книга за запишани студенти и главна книга за 

дипломирани студенти на прв, втор и трет циклус студии; 

- подготвува решенија, извештаи по разни основи за студентите 

на прв, втор и трет циклус на студии; 
- дава информации,совети и поддршка за практична 

имплементација на ЕКТС; 

- ги информира студентите за ЕКТС и им помага во 
пополнувањето на ЕКТС формуларите: 

- подготвува секаков вид на статистички податоци за држaвните 

органи и други лица.  

Одговара пред: Раководителот на Одделението  
 

 

 

 

 

Реден број: 9 
Шифра: ОБН 01 02 В01 019 
Ниво: В1 
Звање на работно место: Советник  
Назив на работно место: Советник за доквалификација и доедукација 

Број на извршители: 2 (два) 

Вид на образование: 
Високо образование 

Други посебни услови: 
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Работни цели: 

 

Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-практична 
и апликативна поддршка на студентите. 

 Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени стручно - административни, 

административно-надзорни и други  работи; 

- самостојно учествува во реализацијата на стручно- 

апликативната дејност; 

- учество во апликативна лабораториска работа и научно-

истражувачка работа на факултетот; 

- учествува во научна-истражувачки проекти и во изработка на 

методологија на испитување; 

- учество во развои и валидација на нови методи; 

- учествува во изведување на практичните активности со 

студентите; 

- учествува во изведување на предвидените лабораториски 

вежби; 

- ја користи и превентивно ја одржува опремата и инвентарот 

за реализација на праксата; 
- припрема и уредува нагледни средства и демонстративни 

помагала за демонстрации и вежби при предавањата од 
наставниците; 

- учествува во работата на лабораторијата во рамки на 
Прехранбено-технолошкиот центар за развој на иновативни 
продукти. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението  

 

 

 

Реден број:  10 

Шифра: ОБН 01 02  ГО1 оо6 

Ниво: Г1 

Звање на работното место: Самостоен референт 

Назив на работното место: Администратор 1 /Самостоен референт администратор 

Број на извршители: 4 (четири) 

 Вид на образование: Вишо или средно Гимназиско образование или средно стручно 
образование  

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните задачи 

кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на 

институцијата во насока административна поддршка за 

остварувањето на правата и обврските на студентите и за потребите 

на наставата. 

Работни задачи и обврски: - врши стручно-административни, статистички, 

административно-надзорни,промотивно-информациски работи; 

- ги спроведува постапките за запишување студенти, 

формирањето, водењето и чувањето на досиејата на студентите 

и водењето на електронското досие на студентите; 

- ги води матичните книги на запишани и главни книги на 

дипломирани студенти; 

- врши запишување и заверување на семестри на студентите на 

сите циклуси на студирање и врши проверка на уплатите на 
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партиципацијата, школарина, кофинансирањето и другите 

надоместоци од страна на студентите; 

- врши прием на пријавите за полагање на испити од студентите, 

врши нивно распоредување до предметните наставници и 

прием на пријавите по завршувањето на испитната сесија 

односно изготвува извештаи за текот на испитните рокови; 

- изготвува уверенија и додаток на дипломи, како и подготвува 

податоци за дипломи и други исправи на студентите и 

организира промоции на дипломираните студенти на прв и 

втор циклус студии; 

- изработува документи при постапка за еквиваленција на 

предмети на студенти на студенти од други факултети, како и 

на студенти дипломирани по стари студиски програми; 

- изработува решенија по разни основи за студентите за сите 

циклуси на студирање и подготвува секаков вид на 

статистички податоци за Факултетот, Универзитетот, државни 

органи и други; 

- ги следи обврските на установата во спроведување на 

принципите и механизмите на ЕКТС, дава информации и совети 

за постапките во ЕКТС и им помага на студентите при 

преминувањето од една во друга студиска програма. 

Одговара пред: Раководителот на одделението   
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1.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И МАТЕРИЈАЛНО 
РАБОТЕЊЕ 

 

Реден број: 11 

Шифра: ОБН 01 02 Б04 011 

Ниво: Б4 

Звање на работното место: 
Раководител на Одделение  

Назив на работното место: 
Раководител на Одделение за финансиско, сметководствено и 

материјално работење 

Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование:  Економски науки 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните задачи 
кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на 
институцијата во насока раководење, обединување и координирање 
на работите од делокругот на Одделението. 

 Работни задачи и обврски: - раководи со одделението и ги организира, насочува и 

координира работите во одделението; 

- ги врши најсложените работни задачи и обврски во 

одделението и ги распоредува работните задачи и обврски во 

одделението; 

- се грижи за спроведувањето на правилата и прописите од 

делокругот на работата, како и за спроведуваање на одлуките 

на органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот 

на работата на одделението; 

- врши непосредна контрола и надзор на материјалното, 

финансиското и сметководственото работење на Факултетот; 

- вршење на непосредна контрола и надзор над извршувањето 

на работите и задачите од делокругот на работа на 

Одделението; 

- се грижи за обезбедување усогласеност на документацијата со 

законските и подзаконските прописи и сметководствените 

стандарди и политики и за спроведуваање на одлуките на 

органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот на 

работата на одделението; 

- се грижи за обезбедување точна, вистинита, навремена и 

ажурна евиденција на промените во деловните книги; 

- подготвување на завршна сметка за Факултетот  и  други 

извештаи од областа на финансиското работење и нивно 

доставување  до надлежните органи; 

- подготвувањето на Буџетската пресметка и  Финансискиот 

план на Факултетот (месечен, квартален и годишен) , и 

следењето на неговото извршување; 

- обезбедување точна, вистинита, навремена и ажурна 

евиденција на промените во деловните книги; 

- управување, следење и контрола на состојбата и движењето на 

средствата и изворите на средствата, приходите и расходите на 

Универзитетот; 

- изготвува предлог – план за работата на одделението и 

изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за 
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работа на одделението; 

- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 

одделни прашања и проблеми од делокруг на одделението. 

Одговара пред: Секретар 

 

 

 

 Реден број: 12 

Шифра:   ОБН 01 02  ВО1  011 

Ниво:   В1 

Звање на работното место: Советник  

Назив на работното место: Советник за финансиско, сметководствено и материјално 
работење 

Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование: Економски науки 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа 
на институцијата во насока водење на сите уплати и исплати и 
нивно евидентирање.   

Работни задачи и обврски: - врши книжења по конта, аналитика и синтетика, во налози за 

книжење и истите ги комплетира со потребните смет-

ководствени документи, внесува сметководствени податоци 

во компјутер и изготвува фактури, 

- врши билансирање на состојбата и движење на средствата, 

изворите на средства, приходите и другите приливи, на 

расходите и другите одливи на Факултетот,  

- врши книжење, внесување на настанатите финансиски 

промени односно трансакции во дневникот, главната книга и 

помошните книги и се грижи за нивно чување и води 

финансиска и материјална евиденција, 

- врши пресметување на амортизација и ревалоризација на 

долгорочните средства и ги книжи во материјалното 

книговодство, 

- ја усогласува аналитичката картотека со синтетичките конта 

и ги изготвува потребните извештаи, 

- ги води и ги усогласува сметките за домашните побарувања и 

обврски,  

- се грижи за одделно водење на финансиските средства од до-

дипломски, магистерски и докторски студии, научно-истра-

жувачка и апликативна дејност, 

- изготвува годишни и завршни сметки на Факултетот. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението 

 

 

 

 

 

 

 



19  

Реден број: 13 
Шифра: ОБН 01 02 В04 013 
Ниво: В4 
Звање на работното место: Помлад соработник  
Назив на работното место: Помлад соработник за јавни набавки 
Број на извршители: 1  

Вид на образование: Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа 
на институцијата во насока подготовка на потребна документација 
поврзана со јавните набавки 

Работни задачи и обврски: - следење на законските одреби од Законот за јавни набавки 

- изработка на тендерска документација 

- изработка на техничка спецификација 

- следење на договорите поврзани со јавните набавки 

- подготовка на финансиски понуди 
- спроведување на постапката за јавни набавки и се она што е 

поврзано со Законот за јавните набавки. 
Одговара пред: Раководителот на Одделението 
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1.3.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ 

 

 
Реден број: 14 
Шифра: ОБН 01 02 БО4 001 
Ниво: Б4 
Звање на работното место: Раководител на одделение  
Назив на работното место: Раководител на одделение за општи и правни работи 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Правни науки 

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа 
на институцијата во насока раководење, обединување и 
координирање на работите од делокругот на Одделението. 

Работни задачи и обврски: - раководи со одделението и ги организира, насочува и 

координира работите во одделението; 

- ги врши најсложените работни задачи и обврски во 

одделението и ги распоредува работните задачи и обврски во 

одделението; 

- се грижи за спроведувањето на правилата и прописите од 

делокругот на работата, како и за спроведуваање на одлуките 

на органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот 

на работата на одделението; 

- врши непосредна контрола и надзор на спроведувањето на 

законските и подзаконските акти од областа на управувањето 

со човечките ресурси во Факултетот; 

- врши непосредна контрола и надзор на работата на 

архивското работење во Факултетот; 

- врши непосредна контрола и надзор над работата на делот на 

ИКТ во Факултетот; 

- врши непосредна контрола и надзор врз работата на 

помошно-техничките лица; 
- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 

одделни прашања и проблеми од делокруг на 
- одделението. 

Одговара пред: Секретарот  

 

 

 

Реден број:  15 

Шифра: ОБН 01 02 ВО1  009 

Ниво: В1 

 Звање на работното место: Советник  

Назив на работното место: 

 

Советник за ИКТ 

Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование: Компјутерска техника и информатика 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа 

на институцијата во насока стручна поддршка во одржување и 

унапредување на компјутерскиот, оперативниот и мрежниот систем 
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Работни задачи и обврски: - го следи сервисирањето и монтирањето на хардверскиот 

(физички) дел на компјутерските единици (системи); 

- дава поддршка за поправка на неисправни елементи од 

компјутерската единица или замена со нови; 

- го следи справувањето и отстранувањето на софтверски 

проблеми; 

- врши креирање на интернет конекции и овозможување на 

интернет пристап; 

- ја оддржува и ажурира веб страната на Факултетот; 

- обезбедува поддршка на iknow системот; 

- врши техничка компјутерска и аудио-визуелна подршка во 

факултетот; 

- врши техничка подготовка за презентации и разни 

свечености (монтирање на потребна аудио и водео опрема); 

- врши изработка и преснимување на видео материјали за 

потребите на факултетот; 

- врши компјутерско дизајнирање и подготовка на брошури, 

монографии и др. 
Одговара пред: Секретар 

 

 

Реден број:  16 

Шифра: ОБН 01 02 ВО2 о09 

Ниво: В2 

Звање на работното место: Виш соработник  

Назив на работното место: Виш соработник за ИКТ 

Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование: Информатика / Компјутерска техника и информатика 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните задачи 

кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на 

институцијата во насока одржување и унапредување на 

компјутерскиот, оперативниот и мрежниот систем. 

Работни задачи и обврски: - спроведува рутински стручно- административни, извршни,

 статистички,  информатички работи; 

- врши отклонување на софтверски проблеми, сервисирање и 

монтирање на хардверскиот (физички) дел на компјутерските 

единици (системи) и поправка на неисправни елементи од 

компјутерската единица или замена со нови; 

- врши софтверска инсталација (драјвери) на вградените делови 

со софтверскиот систем, надградба на компјутерски единици и 

монтирање на компјутерски  единици на Факултетот; 

- врши креирање на интернет конекции и овозможување на 

интернет пристап, отклонување на вируси и апдејтирање на 

антивирусни дефиниции и отклонување на разни софтверски 

проблеми во компјутерските единици; 

- врши техничка компјутерска и аудио-визуелна поддршка во 

Факултетот и се грижи за исправноста на информатичката 

опрема на Факултетот; 

- се грижи за воведување на електронски индекс за студентите, 

внесување на библиотечниот фонд во COBIS-системот, како и 



22  

за целосно средување на библиотечниот фонд во библиотеката; 

- врши фотографирање, снимање, изработка и преснимување на 

видео материјали за потребите на Факултетот и компјутерско 

дизајнирање и подготовка на брошури, монографии и др; 

- води комплетна евиденција за информатичката опрема, за 

нејзината локација и состојба и по потреба контактира со 

овластените сервиси и консултански куќи во врска со 

опремата и инсталираниот софтвер; 

- врши изготвување, одржување и ажурирање на веб- страницата 

на Факултетот и на другите социјални мрежи. 

- обезбедува поддршка на iknow системот. 

Одговара пред: Раководител на Одделение 

 

 
 

Реден број:  17 

Шифра: ОБН 01 02  ГО4 011 

Ниво: Г4 

Звање на работното место: Лаборант IV  

Назив на работното место: Лаборант  IV - Помлад референт лаборант 

Број на извршители: 3 (три) 

 Вид на образование: Вишо или гимназиско или средно стручно образование  

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за работа 
на институцијата во насока на водење стручно-практична и 
апликативна поддршка на студентите. 

Работни задачи и обврски: - учествува во реализацијата на стручно- апликативната 

дејност и во изведување на практичните активности со 

студентите; 

- ја користи и превентивно ја одржува опремата и инвентарот 

за реализација на праксата; 

- учествува во подготовка на лабораториски инсталации и 

мерна опрема за одржување на лабораториски вежби по 

предмети предвидени со студиските програми и учествува 

во нивното изведување; 

- учествува во подготовките за изведување на лабораториски 

вежби, ја користи и превентивно ја одржува опремата и 

инвентарот на лабораториите,  

- се грижи за резервите на хемикалиите и други средства во 

лабораторијата за нормално одвивање на вежбите и научно - 

истражувачката работа и навремено известува за набавка на 

истите 

- приготвува раствори за потребните лабораториски анализи 

и за време на вежбите им дава потребен материјал на 

студентите;  

- после завршената вежба од групата врши припрема за 

следната група кога вежбите се работаат индивидуално; 

- помага во реализација на апликативна лабораториска работа 

и во научно-истражувачка работа на факултетот; 

- води сметка за задолжениот материјал со кој работи и за 



23  

исправноста на инструментите; 

- се грижи заедно со хигиеничарот, за хигиенската и 

техничката исправност на инвентарот, опремата и другите 

наставни помагала со кои се задолжени; 

- припрема и уредува нагледни средства и демонстративни 

помагала за демонстрации и вежби при предавањата од 

наставниците  

- учествува во работата на лабораторијата во рамки на 

Прехранбено-технолошкиот центар за развој на иновативни 

продукти. 

Одговара пред: Раководител на Одделение    

 

 

 

Реден број:  18 

Шифра: ОБН 04 01  АО1 002 

Звање на работното место: Хигиеничар 

Назив на работното место: Хигиеничар 

Број на извршители: 4 (четири) 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование-економска, правна, 

техничка струка или основно образование 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните задачи 
кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на 
институцијата во насока на одржување на хигиената во Факултетот. 

Работни задачи и обврски: - ја одржува хигиената во сите простории на Факултетот, во 
просторот околу објектот и дворното место; 

- ги одржува цвеќињата и другите растенија во објектот на 

Факултетот; 

- ги чисти прозорските и други стаклени површини во 

Факултетот; 

- се грижи за правилно и рационално користење на доделените 

средства за хигиена; 

- врши редовна проверка на инвентарот, на инсталациите  и на 

опремата и известува за нивните недостатоци и дефекти; 

- се грижи за движењето на надворешни лица во Факултетот; 

- ги спроведува одлуките на органите на Факултетот, кои се  

однесуваат на делокругот на работата. 

Одговара пред: Раководител на Одделение 

 

 

 

Реден број:  19 

Шифра: ОБН 04 01  АО1 006 

Звање на работното место: Хаусмајстор 

Назив на работното место: Хаусмајстор 

Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование-економска, правна, 

техничка струка или основно образование 

Други посебни услови:  
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Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните задачи 

кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на 

институцијата во насока на одржување на хаус-мајсторските работи. 

Работни задачи и обврски: - врши редовна контрола на противпожарните апарати и 

хидранти, алармниот систем за автоматска дојава на пожар, 

системот за панично осветлување,  телефонската централа, 

електричните и водоводните инсталации и системот за парно 

греење и се грижи за нивната исправност;  

- врши редовна контрола на опремата во просториите за настава 

и на другата опрема и уреди и се грижи за нивната исправност;  

- се грижи за тековно одржување на објектот; 

- се грижи за навремено отстранување на утврдените 

недостатоци и дефекти на опремата, уредите, инсталациите и 

објектот; 

- по налог на деканот и секретарот на Факулететот, врши 

поправки на опремата, уредите, инсталациите и објектот; 

- пријавува покрупни дефекти и недостатоци на опремата, 

уредите, инсталациите и објектот и помага во нивното 

отстранување; 

- ја контролира точноста на искористената електрична енергија, 

вода и топлинска енергија со проверка на броилата и 

фактурираната количина. 

Одговара пред: Раководител на Одделение 

 

 

 

Реден број:  20 

Шифра: ОБН 04 02  АО1 001 

Звање на работното место: Чувар 

Назив на работното место: Чувар 

Број на извршители: 1 (еден) 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование-економска, правна, 

техничка струка или основно образование 

Други посебни услови:  

Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните задачи 

кои придонесуваат за остварување на програмата за работа на 

институцијата во насока на одржување на чување на објектот на 

Факултетот. 

Работни задачи и обврски: - врши постојан надзор и контрола на објектот и опремата и го 

следи влегувањето и излегувањето од објектот; 

- се грижи за техничко обезбедување на објектот (затворање на 

врати и прозорци, исклу-чување на електрично осветлување и 

сл.);  

- се грижи за одржување на редот и дисциплината во објектот; 

- презема неопходни итни мерки за отстранување на последици 

од пожар и елементарни непогоди, од излевање на вода од 

водоводната и канализационата инсталација и од други дефекти 

на инсталациите и опремата и веднаш го известува 

хаусмајсторот; 

- пријавува покрупни дефекти и недостатоци на опремата, 
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уредите, инсталациите и објектот и помага во нивното 

отстранување; 

- во случај на кражба, веднаш ја известува најблиската 

полициска станица, како и хаусмајсторот и секретарот;  

- по потреба, дава на употреба простории на наставници и 

студенти. 

Одговара пред: Раководител на Одделение 

 
 
 
 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 16 

Овој Правилник може да се изменува и дополнува на начин и постапка како и при негово 

донесување. 

 
Член 17 

Согласност на Делот 1 (наставен кадар) од овој Правилник дава Деканатската управа на 

Технолошко-технички факултет- Велес. 

Согласности на Делот 2 (ненаставен кадар) од овој Правилник даваат Деканатската управа на 

Технолошко-технички факултет Велес и Министерството за информатичко општество и  

администрација. 
 

Член 18 
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

Технолошко-технички факултет Велес бр.01-725/1 од 17.10.2016 година и Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технолошко-технички факултет Велес бр.02-

168/6 од 23.03.2018 година. 

 

 
Член 19 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот, а ќе се 
објави по добиените согласности од член 17 од овој Правилник.  
 

 

 

 

 

       Технолошко-технички факултет Велес  

                                                                  Декан 

                                                                       Вонр.проф.д-р Татјана Калевска 
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА  ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС 
 

Р.б 
р. 

 
Шифра 

Звање и/или назив на 
работно место 

Број на извршители 

Система- 
тизирани 

Пополнет
и 

НАСТАВЕН КАДАР (ЛИЦА ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА) 
 

1 ОБН 03 02 АО1 001 Редовен професор  8 3 

2 ОБН 03 02 АО2 001 Вонреден професор 6 6 

3 ОБН 03 02 AО3 001 Доцент 3 1 

4 ОБН 03 02 ВО1 001 Асистент 5 0 

5 ОБН 03 02 ВО1 002 Стручен соработник - лаборант 3 0 

ВКУПНО: 25 10 

НЕНАСТАВЕН КАДАР (СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНИ ЛИЦА) 
 

1 ОБН 01 02 А02 001 Секретар на Факултетот 1 1 

2 
 

ОБН 01 02 Б04 005 Раководител на Одделение за 
студентски прашања 

1 1 

3 ОБН 01 02 Б04 011 Раководител на Одделение за 
финансиско, сметководствено и 
материјално работење  

1 0 

4 ОБН 01 02 БО4 001 Раководител на Одделение за 
општи и правни работи 

1 0 

5 ОБН 01 02 В01 005 Советник за студентски прашања 
(ЕКТС) 

1 1 

6 ОБН 01 02 В01 019 Советник за доквалификација и 
доедукација 

2 2 

7 ОБН 01 02  ВО1 011 Советник за финансиско, 
сметководствено  
и материјално работење 

1 0 

8 ОБН 01 02 ВО1  009 Советник за ИКТ 1 0 
9 ОБН 01 02 ВО2 009   Виш соработник за ИКТ 

 
1 1 

10 ОБН 01 02 В04 013   Помлад соработник за јавни набавки 1 0 

11 ОБН 01 02  ГО1 006 Администратор 1 /Самостоен 
референт администратор 

4 3 

12 ОБН 01 02  ГО4 011 Лаборант IV - Помлад референт 
лаборант  

3 0 

ВКУПНО: 18 9 

 
НЕНАСТАВЕН КАДАР (ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА) 

1 ОБН 04 01 АО1 002 Хигиеничар 4 4 

2 ОБН 04 01 АО1 006 Хаусмајстор 1 1 

3 ОБН 04 02 АО1 001 Чувар 1 1 

ВКУПНО: 6 6 

 
ВКУПНО СЕ:   

 

49 
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